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 بشرى
 (صلى اهلل عليه وسلم)ألمة محمد 

 

 : صلى اهلل عليه وسلمقال النبي 

 

لكــــي نبــــي دعــــوة مســــنجابة   نعجــــي كــــي نبــــي 
دعونــــه  وانــــي اونبــــعت دعــــوني  ــــ اعة ألمنــــي يــــوم 
القيامــة   هــي نائلــة  ن  ــام اهلل مــن مــات مــن  منــي 

 ال ي رك باهلل  يئا.
 
 
 

 (111برقم  1/181رواه مسلم))                                       
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 دهاا اإل

 
 إلى أبي ... وسيدي

الذي زرع فّي أول بذرة للحب ، ووّجه حبي نحو 

 المحبوب األجلّ 

والى كل قلب نّوره هللا بحب خير خلقه ، الحبيب 

 األعظم واألكرم

 أهدي كتابي 

عسى أن يجمعنا هللا عز وجل في زمرة المحبين من 

 أهل رضوانه 

 معتذراً عن كل تقصير ...

 تجمع شمائلهفالحبيب أكبر من أن  
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ــــــك  ــــــرحيم مال ــــــرحمن ال ــــــوم الحمــــــد هلل رل العــــــالمين ال ي
... الــ ل لــم ينوــ  ولــدا  ولــم يكــن لــه  ــريك  ــي الملــك  الــدين

وينبغــي    كمــا يحــل ربنــا وير ــىمــن الــ يولــم يكــن لــه ولــي  
  حمـــدا ي  ـــي ســـائر المحامـــد ك  ـــي ربنـــا علـــى جميـــ  لـــه

 ولقه.
   مام األنبيام ورينواصلي واسلم على سيد األولين واآل

  المبعــــوث رحمــــة للعــــالمين وعلــــى آلــــه الطــــاهرين والمرســــلين
  ر ـوان اهلل نعـالى الميـامين و حبائـه  لـى يـوم الـدينوصحبه 

 م  جمعين .علينا وعليه
 هــــــ ه محاولــــــة بســــــيطة للنحليــــــق  ــــــي حيــــــاة الحبيــــــل 

 .آماًل  ن ننن   بها جميعا المصط ى
عســــى  ن يجعلهــــا المــــولى الــــرحيم  ــــي ميــــ ان حســــناننا 

 وحسنات من قر هاانه هو الوهال الكريم
 عدنان احمد ياسين  ل الحي                      

 دغداب                                     

 رمضان المبارك                                  
                                          9112 - 0331 
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ملاذا االهتمام بالسرية 
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نكنسل دراسة السيرة النبوية الم ر ة  همينها من  هميـة 
صاحل السيرة العطرة عليه    ي الصالة و نم السالم وال ل 

َلَقدد  ))  ى باالقنـدام بـه امنالـاال لقولـه بحانه ونعـال مر اهلل س
ُودو ا اهللَكاَن َلُكم  ِفي َرُسوِل  َوٌة َحَسَنٌة ِلَمدن  َكداَن َير   هللُأس 

َِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثيًرا َم اْل  ممـا يسـنل م منابعـة وبحالـًا  (1)((َوال َيو 
 يوصــي لمعر ــة  دق ن اصــيي ومراحــي الحيــاة اننســانية للنبــي

لينســـنى  وـــ  العبـــر منهـــا والنعســـي بهـــا واالحنكـــام  الكـــريم 
 ليهــــا  ــــي بحــــر الم ــــاكي المــــنالطم لحياننــــا اليوميــــة  وحنــــى 

لنكــون  نعــرأ  ن ســنا وســلوكنا علــى ســيرة النبــي األكمــي 
نـورًا ي ـيم لنـا درول الحيـاة عسـى  ن ي ـنب لنـا بـال القبـوي 

ٍ  َوَمن  ُيِطِع اللََّه َوَرسُ  والدووي  ي  مرة )) ِخل ُه َونَّدا وَلُه ُيد 
  ُ َن َأددداُر َخاِلدددِديَن ِفيَأدددا َوَذِلدددَ  ال َفدددو  ِتَأدددا اُ  دددرِِ ِمدددن  َتح  َتو 

  ومــن الــ ين نر ــرف  ــوقهم رايــة الســعد وال ــر  (2)(( ال َعِظدديمُ 

                                                 

 . 11( االح ال  1)
 . 13( النسام  1)
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الَّددِذيَن )ي الر ــوان األكبــر والع ــو األ ــمي المســنديم مــن  هــ
دددَأَداِ  َأن َعدددَم اللَّدددُه َهَلدددي ِأم  ِمدددَن النَِّبي ددد َد دددد يِقيَن َوال يَن َوالص 

اِلِحينَ     (1) (َوالصَّ
ومعر ـــــــة  كمـــــــا  ن معر ـــــــة ن اصـــــــيي حيـــــــاة النبـــــــي  

يمــة وصــدق ومــا يحملــه مــن رحمــة ع  انعجــا   ــي  والقــه
وقوة منناهيـة و رقـة و ر  ـة و حنـان كامي وكرم يحير العقوي 

ة غامر  ان ه ه المعر ـة سـنقود  ن ـام اهلل لمحبـة النبـي  محبـ
بـــال     محبنـــه يمـــانمنجيـــة نـــدوي صـــاحبها  ـــي  هـــي ان

الوير الموصي لإليمان  لقد جام  ي صحيب البوارل ومسـلم 
ال يدددد من ) قــــاي  كنــــال انيمــــان  عــــن  نــــ   ن النبــــي -

أحددددكمت حتددد  أكدددون أحدددب هليددده مدددن والدددد  وولدددد  والندددا  
 (.أومعين

وال يحبـه ومـن الـ ل  ومن  ا الـ ل يقنـرل مـن النبـي 
المحبـــة  لمحمديـــه  وال نغمـــره  نـــوار  وـــالق النبـــي يـــن ح 

                                                 

 .61النسام   (1)
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 ال مـن لـم ييسـر للويـر   ينيه قلبه  ي عوالم الع ق األسـمىو 
 ولم يو ق لل و  . 

  ورد انمـــام  حمـــد بـــن حنبـــي  ـــي مســـنده والطبرانـــي  ـــي
عقيـي  هـرة  المعجم األوسط والبيهقي  ي سننه من حديث  بـو

 : كنا مـ  النبـيمعبد  عن جده عبد اهلل بن ه ام  قاي بن
   قــاي: واهلل ألنــت يــا رســوي وهــو آوــ  بيــد عمــر بــن الوطــال

 : اهلل  حل  لي من كي  يم  ال ن سي   قاي النبي
ال يددد من أحددددكم حتددد  أكدددون هندددد  أحدددب هليددده مدددن " 
 " نفسه

   قاي ألنت اآلن واهلل  حل  لي من ن سي:  ي عمر قا
 " اْلن يا همر ": رسوي اهلل 

نمنـــــــا  عـــــــن بـــــــاقي ســـــــير األنبيـــــــام  وســـــــيرة النبـــــــي 
والمصــلحين بميــ ات   ــار  ليهــا الــدكنور مصــط ى الســباعي 

  وعبـــر مـــن  ن ســـيرة  ـــي مقدمـــة كنابـــه الســـيرة النبويـــة درو 
 صــب ســيرة لنــاريم نبــي مرســي  و ع ــيم  و   النبــي محمــــد

مصــلب  قـــد وصــلت  لينـــا عــن  صـــب الطــرق العلميـــة و قواهـــا 
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ة النبويـة وال ـعر العربـي المعاصـر البونًا كالقرآن الكريم والسـير 
ــــ ة لعهــــد الرســــالة وكنــــل الســــيرة ... ممــــا جعــــي الســــيرة النبوي

صــحيحة وبمــا ال ينطــرق  ليــه ال ــك  وــالف ســير رســي اهلل 
   موســــى عليــــه الســــالم قــــد اونلطــــت عنــــدنا وقــــائ  الســــابقين

  كمــا ال حة بمــا  دوــي عليهــا اليهــود مــن  يــفســيرنه الصــحي
اة الحاليــــة لنســــنوري منهــــا ســـــيرة يمكــــن  ن يــــركن  لــــى النـــــور 

صــادقة لموســى عليــه الســالم   ــالكاليرين يج مــون بــعن بعــأ 
 وال بعده ب من قريل .  س ارها لم يكنل  ي حياة موسى 

ومالي  لك يقاي عن سيرة عيسى عليه السالم  األناجيي 
المعنــرف بهــا رســميًا لــدس الكنــائ  المســيحية  نمــا  قــرت  ــي 

يب بمئـات السـنين   وقـد اونيـرت عهد منعور عن السـيد المسـ
مـــــن بـــــين مئـــــات األناجيـــــي النـــــي كانـــــت منن ـــــرة بـــــين  يـــــدل 

  كمـــا  ن الوـــالف قـــد وقـــ  وبـــدون مســـو  علمـــي .المســيحيين
ـــين النقـــاد الغـــربيين  ـــي  ســـمام بعـــأ هـــ الم الكـــانبي ن مـــن ب

ن هـــ ا  ــــعن ســــير وان كــــا فيكونـــونف و ــــي  ل عصـــر كــــانوا



 17 

كــان ال ــك  قــوس  ــي    صــحال الــديانات المنن ــرة  ــي العــالم
 سيرة  صحال الديانات وال الس ة اآلورين .

كونهـــا   لـــى اعنمـــاد ســـيرة النبـــي  وســـبل آوـــر يـــدعو
وا ــحة كــي الو ــو   ــي جميــ  مراحلهــا منــ   واي  بيــه عبــد 

  وط ولنـــه  و ـــبابه  ومكســـبه قبـــي اهلل بعمـــه آمنـــة  والدنـــه 
  الـم كريمـاً  لى  ن بعاله اهلل رسواًل   النبوة  ورحالنه واري مكة

 كمــي كــي  حوالــه بعــد  لــك ســنة نعــرف ب ــكي  دق و و ــب و 
 .وا حة و وحًا ناماً    مما يجعي سيرنه  سنة

وهــ ا مـــا لـــم ينيســـر ماللــه لبـــاقي الرســـي الـــ ين ال يعـــرف 
حيــــانهم ســــوام قبــــي النبــــوة  و  ــــيئًا عــــن الكاليــــر مــــن مراحــــي 

 .بعدها
املة لكــي نــواحي  ــ   ــف لــ لك  ن ســيرة رســوي اهلل 

   هــي نحكــي لنــا ســيرة محمــد ال ــال األمــين يــاة اننســانيةالح
  كمـا نحكـي سـيرة رسـوي نقيم قبي  ن يكرمـه اهلل بالرسـالةالمس

  لمــنلم   جــدس الوســائي لقبــوي دعونــهاهلل الداعيــة الــى اهلل ا
كمـــا نحكـــي ســـيرنه كـــرئي  دولـــة ي ـــ  لدولنـــه  قـــوم القـــوانين 
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واألل والمربي   كما نحكي لنا سيرة النبي ال وي و صب الن م
المر ـــد الـــ ل  رف حبـــه  ـــي قلـــول مـــن حولـــه   ـــدوه بـــعموالهم 

 .ور وكبيرهاو رواحهم ونعلقوا واقندوا به  ي دقيق األم
صـي  لينـا مـن سـير الرسـي وه ا ال موي ال نجـده  يمـا و 

يمالـــي  عـــيم  مـــة  نقـــ  قومـــه مـــن     موســـى والمصـــلحين
ربين  و ال لــم لكــن ال نجـــد  ــي ســيرنه مـــا يجعلــه قــدوة للمحـــا

 المربين  و اآلبام  و السياسيين .
وك ا األمر م  عيسى المر د ال اهد ال ل لم يمنلك من 

ـــدنيا  ـــيئًا ل ـــد المحـــارل وال حطـــام ال كـــن ســـيرنه ال نمالـــي القائ
 .الرئي  وال األل  و ال وي 

ومالــي  لــك نجــده  ــي ســير الرســي وع مــام النــاريم مالــي 
رهم مــن الــ ين  ن بــو ا و  الطــون وكون و ــيو  ونــابليون وغيــ

صلحوا للقـدوة  ـال يصـلحون  ال بجانـل ممكـن  ن يقنـدس بهـم 
 من والله . 
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 مــا هــ ا ال ــموي وهــ ا النكامــي  ــال نجــده  ال  ــي ســيرة 
النبـــي الكامـــي وـــانم األنبيـــام وســـيد الرســـي عليـــه وآلـــه    ـــي 

 و جي الصلوات و نم النسليم .
نحمـــي دليـــي  والمــة  مـــر آوـــر  ن ســـيرة النبـــي محمـــد 

ونه ورسالنه  هي نحكي سيرة  نسان كامـي سـار بحيانـه مـن نب
  بـــي عبـــر نصـــر الـــى نصـــر بـــال وـــوارق وال معجـــ ات غالبـــاً 

الن ـــاي اليـــومي والجهـــد والمالـــابرة والصـــبر والعمـــي الــــدمول 
ـــه  نصـــار  ـــ   عصـــبب ل ـــة  لقـــد دعـــا  ـــعو ل وبًل وبطـــرق طبيعي
وا ــطر الــى الحــرل  حــارل وكــان حكيمــًا مو قــًا  ــي قيادنــه 

رت دعونــه بنوطــيط وجهــد وعمــي م ــني حنــى انن ــر  انن ــ
  لقهر والغلبـةانسالم  ي  رجام الج يرة العربية بانيمان ال با

  ومــن النــي القنهــا الــدعوة الــى انســالم ومــن عــرف المقاومــة
اربيهم  ـــي كـــي عـــرف عـــدم النكـــا   بـــين المســـلمين وبـــين محـــ

ة النـي لـم   ومـن عـرف قصـر  نـرة الـدعو معركة اننصـروا  يهـا
  ننعدس الالث وع رون سـنة   يقـن  ن محمـداس رسـوي اهلل حقـاً 
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قـــوة ونــعالير ونصـــر لـــي   ال وان مــا  مـــده اهلل بــه مـــن البــات و 
  ألنه نبي اهلل حقًا .

نالبــت صــدق رســالنه عــن طريــق   ن ســيرة رســوي اهلل 
ســـا  األوي  ـــي   ومـــا وقـــ  مــن المعجـــ ات لـــم يكــن األعقلــي

لــه معجــ ة آمــن معهــا   بــي  نــا ال نجــد  يمــان العــرل بدعونــه
الك ار المعاندون  على  ن المعج ة  نما نكون حجة على من 

ولــم   ن المســلمين الــ ين لــم يــروا النبــي ــاهدها  ومــن الم كــد 
ي ـــاهدوا معج انـــه   نمـــا آمنـــوا بصـــدق رســـالنه لألدلـــة العقليـــة 

األدلــة العقليــة:    ومــن هــ هالقاطعــة علــى صــدق دعــواه النبــوة
كــي عاقــي منصــف  ن  معجــ ة عقليــة نلــ م   انــه القــرآن الكــريم

 . ي دعوس الرسالة ي من بصدق محمد
ـــام الســـابقين  هـــي  ـــف نمامـــا عـــن ســـير األنبي وهـــ ا يونل
ن ـير الــى  ن النــا   نمــا آمنــوا بهــم لمــا ر وا علــى  يــديهم مــن 

ولهم  ي مبادئ دعـوانهم معج ات وووارق دون  ن يحكموا عق
لمســــيب عليــــه   و و ــــب مالــــي علــــى  لــــك الســــيد ا نــــ عن لهــــا

السالم  ان اهلل حكـى لنـا  ـي القـرآن الكـريم  نـه جعـي الدعامـة 
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األولـــى  ـــي  قنـــاف اليهـــود بصـــدق رســـالنه  نـــه يبـــرئ األكمـــه 
هم بمـا يـعكلون ينبـئبر  وي  ي المر ى ويحي المـونى و واأل

  كي  لك بإ ن اهلل جي  عنه  واألناجيـي ويدورون  ي بيونهم
الني كانت سببًا  ي  يمان  نرول لنا  ن ه ه المعج ات وحدها

 (1)الجماهير به د عة واحدة .

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . 14 -13     ن ر السيرة النبوية درو  وعبر (1)
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والديني واالوتماهي للعالم 
وو يرة العرب قبل ب وغ فور 
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ـــــة  ـــــرو       ـــــي مـــــن  جـــــي معر  رات المبعـــــث ال ـــــريف للنب
ومــا  حدالنــه بعالنــه المباركــة مــن  الــر  ــي حيــاة   المصــط ى

ت مســار النــاريم و  ــا ت لإلنســانية الب ــر وكيــف  نهــا غيــر 
مــــن قــــيم الويــــر والســــعادة والرقــــي والســــمو  مــــالم نعر ــــه قــــبالا 

واالرنقــــام ســــنحاوي  ن نســــنعرأ باونصــــار الو ــــ  الــــديني 
واألوالقـــي ونو يـــ  القـــوس ل ـــعول العـــالم ونلقـــي ن ـــرة عامـــة 
على الو   العام لعرل الج يرة ومـا حولهـا قبـي  هـور  جـر 

 انسالم .
 :ي والديني في العالم قبل اإلسالمخالقالوضع اُ

ــــت  ــــي انســــالم  كان كــــان الجهــــي من  ــــيا  ــــي العــــالم قب
الب رية ننوـبط  ـي دجـى ليـي حالـك مـن  لمـات ال لـم وكـان 
اننسان يباف وي نرس بعبو  األالمـان واآلالف يـ بحون علـى 
نصــل  هــوام المنن ــ ين مــن ساســة وقــادة وكانــت المجنمعــات 

 ــــي  لــــك  يملــــك كــــي  ــــيم بمــــانقســــم  لــــى طبقــــات بع ــــها 
  وآوــرين ال يملكــون ســوس ب ســهم مقــدرات اآلوــرين و رواحهــم

 وحرمانهم وقدر هائي من األح ان . 
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وكـــان الربـــا والســـرقة والبغـــام والقنـــي لغـــة العصـــر ومـــن 
 واهره الطبيعية وما سوس  لك من انسحاق لقـيم الويـر النـي 

الني حر ت  مر اهلل سبحانه ونعالى  ي كي ال رائ  السماوية 
وبــدلت و  رغــت مــن كــي محنــوس ويــر وعــدي وان ــغي قادنهــا 
بالصراف على مكاسل الـدنيا والنقانـي علـى المصـالب   كانـت 
الصــراعات والقنــي والســرقة نجــرل باســم الــدين و صــبب رجــاي 
الـــدين يماللـــون  علـــى   ـــكاي الغنـــى والنـــرف ويعي ـــون حيـــاة 

لـدين قـوانين مملـومة بكـي وسـائي النـرف واللهـو و ـراعوا باسـم ا
و ــرائ  لــم يــعمر بهــا اهلل حنــى  صــبحت األديــان وســيلة للقنــي 
والســــرقة ونوســــي  الن ــــو  علــــى حســــال ال قــــرام الــــ ين كــــانوا 

ونســــابق القساوســــة والرهبــــان والملــــوك  يــــ بحون باســــم الــــدين 
 . وسلبهم  بسط ما يمكنهم من العيش واألمرام  ي  لم ال قرام

 اليأودية :
مــن نوحيــد وعــدي و مانــة وعــدم   قــدت  ساســها وجوهرهــا

  حاربــة الغرائــ  النــي نجــر لالنحطــاطانجــرار  لــى األهــوام وم
  و حـيا هلل نبارك ونعـالى مـا ال يليـق بـه  حر ت النوراة ونسل
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العلمــام ألن ســهم الربــا وســرقة  مــواي الــ ين ال يــدينون بــدينهم 
 وبرعوا  ي ال نن والدسائ  وكي  لك باسم اليهودية .

 :المسيحية
ــــادوا او ن ــــى منهــــا نــــور النوحيــــد وصــــدق انوــــال  ون

ــــى مــــ اهل  ــــركية  بالالــــالوث ونقســــموا  رقــــا نننــــا ف بينهــــا عل
و  كار ال نقنرل مما  نـ ي اهلل و مـر بـه  و ـراعوا كـي  سـاليل 

 السرقة و رأ السطوة والن و  .
و صـــــبب وـــــال  النـــــا  وويـــــرهم باالبنعـــــاد عـــــن نلـــــك 

ن العــدي  كالــر األديــان والبحــث عــن ن ــريعات و ــعية بهــا مــ
 مما عليه نلك األديان  و ما  صبحت عليه بعد نحري ها.

 :المووسية
حيـــث كـــانوا يعبـــدون النـــار ويقيمـــون لهـــا معابـــد وهياكـــي 

 .ر  ومنهم من كان يعبد ال م ويقربون لها القرابين والن و 
 :البوذية والبرهمية

انن ــرت  ــي الهنــد وآســيا الوســطى وهــي عبــادات والنيــة 
 . بدهانعنقد  األصنام و 
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وعلـى العمــوم )كانـت اننســانية قبــي بـ و   جــر انســالم 
لنــاريم الب ــرل  ــي نعــيش مرحلــة مــن  حــط مراحــي ا الع ــيم 

  ية  والسياســــــية  واالجنماعيــــــة  واالقنصــــــاد ــــــ ونها الدينيــــــة
  وهــيمن ن  و ــى عامــة  ــي جميــ   ــ ون حيانهــاونعــاني مــ

الن ــو  رات و   والنصــو هج الجــاهلي علــى العقائــد واأل كــارالمـن
ـــــــر   وا و صـــــــبب الجهـــــــي والهـــــــوس النحـــــــالي وال جـــــــور والنجب

الجــاهلي المهــيمن علــى مــن  بــر  مالمــب المــنهج   والنعســف
 . (1)دنيا النا (

ولـــي   ديا علـــى المســـنوس المنـــدني وال ســـاد المسن ـــرل 
بــين الجميـــ  وبـــال اســنالنام ممـــا جـــام  ــي حـــديث عيـــاأ بـــن 

ومـا وجـام وطل  ـيهم ي ن رسوي اهلل  حمار المجا عي 
  : ي وطبنه

مكدم مدا وألدتم ممدا هلمندي أال هن ربي أمرندي أن أهل)
ني خلقدٍ هبدًا حاللٌ  )أهطيته(ت كل مال نحلته يومي هذا ت وا 

                                                 

عــــن  نقــــالً  15عــــرأ وقــــائ  ونحليــــي  حــــداث    الســــيرة النبويــــة (1)
 .57   الغربام األولون  سلمان العودة
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نأدددم أتدددتأمهبدددادِ حنفدددا  كل أدددم الَدددياطين فاوتدددالتأم  ت وا 
ٍُ لأمهن د)أخروتأم(  ت وأمدَرتأم ينأم وحر مٍ هليأم ما أحلل

ن اهلل نظددر هلدد  أن يَددركوا بددي مددا لددم ُاندد ل بدده  سددلطانًا  وا 
ت هال بقايددا مددن أهددل أهددل اُرف فمقددتأم: هددربأم وهومأددم

 (1)(الكتاب
 :راٍ السائدة قبل البعثة المحمديةالحضا

ــــــي الصــــــالبي  ــــــي كنابــــــه ا ــــــم د. عل لســــــيرة النبويــــــة قسا
 :الح ارات السائدة قبي البعالة النبوية ال ري ة  لى

 اإلمبراطورية الرومانية:   -1
وكانت نسيطر على اليونان  رية البي نطيةوهي انمبراطو 

والبلقـــان وآســـيا وســـوريا و لســـطين وحـــوأ البحـــر األبـــيأ 
منوســـط ومصـــر وكـــي   ريقيـــا ال ـــمالية. وكانـــت عاصـــمنها ال

  اســــنعبدت ال ــــعول النــــي احنلنهــــا و ر ــــت القســــطنطينية
                                                 

  والســــــنن 1865بــــــرقم  4/1117كنــــــال الجنــــــة   صــــــحيب مســــــلم (1)
والمعجـــم األوســـط  8070بـــرقم  5/16بـــال قـــرامة القـــرآن   الكبـــرس

 .113برقم  3/106
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عليهــا ال ــرائل وب ــكي منعســف وانســمت سياســنها بــالجور 
 وال لم .

  لفارسية :اإلمبراطورية ا -2
وكــان   ومانيــةوكانـت  كبــر و ع ـم مــن انمبراطوريـة الر 

الملـــوك  يهـــا يحكمـــون بالوراالـــة ويعنبـــرون  ن ســـهم مـــن نســـي 
لبة وهـــم  مـــا ال ــعول  حقــوقهم مســن  اآللهــة  هــم  ــوق الب ــر

  وانن ـرت  يهـا ديانـات منحر ـة وقود لحـرول طاحنـة مسـنمرة
الـم  وال راد ـنية كعبادة العناصر  ي الطبيعة كالنار وال ـم  

العقيدة المانياة الني  هـرت  ـي القـرن الالالـث المـيالدل والنـي 
   ندعو  لى انباحية.
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 الأند: -3
ــًا و والقيــًا  عا ــت الهنــد  حــط  دوارهــا سياســيًا واجنماعي
 انن رت الوالعـة حنـى  ـي المعابـد وبصـبغة دينيـة وانن ـرت 

بن ـــاوت  عـــادة  حـــراق المـــر ة المنـــو ى  وجهـــا. وامنـــا ت الهنـــد
 احش بين طبقات ال عل و ق قوانين مدنية ودينية وسياسية 

ـــدمولوســـا ـــم والن مـــت  والنعصـــل ال و صـــبحت الهنـــد   د ال ل
منغلقــة علــى  انهــا بعيــدة عمــا يجــرل حولهــا  ــي العــالم   عــما 

 .(1)االنحطاط والندهور  ي كي مجاالت الحياة
 العرب ... قبل البعثة الَريفة

لق ار واألرأ المجدبة الني ال : الصحارس واالعرل لغة
علـى  و طلق ه ا الل ـ  منـ   قـدم العصـور   يها وال نباتمام 

  كما  طلق على القوم ال ين قطنـوا نلـك األرأ ج يرة العرل
 وانو وها موطنًا لهم .
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وج يــرة العــرل يحــدها غربــًا البحــر األحمــر و ــبه ج يــرة 
لعـــراق و ـــرقًا الولـــيج العربـــي وجـــ م كبيـــر مـــن بـــالد ا ســـينام 

  العــرل الــ ل هــو امنــداد لبحــر الهنــدالجنوبيــة  وجنوبــًا بحــر 
  ونقـدر مسـاحنها مـا بالد ال ام وج م من بالد العراق و ماالً 

 بين مليون ميي مرب   لى مليون والالالمائة  لف ميي مرب  .
  

وطبيعة الج يرة وكونها محاطة بالرمـاي والصـحارس مـن 
ن يحنلوهـا لألجانـل   كي جانل جعلها حصنًا منيعًا ال يسمب

 ـي    ل لك نجد سكان الج يـرة  حـراراً ويبسطوا سيطرنهم عليها
  مـــ   نهـــم كـــانوا مجـــاورين جميـــ  ال ـــئون منـــ   قـــدم العصـــور

نمبراطورينين ع يمنين لم يكونـوا يسـنطيعون د ـ  هجمانهمـا 
 لوال ه ا السد المني  . 

وقد قسم الم روون  قوام العرل بحسل السالالت النـي )
 حدرون منها :ين
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وهم العرل القدامى الـ ين لـم يمكـن :  العرل البائدة -1
: عـاد والمـود على ن اصيي كا يـة عـن نـعريوهم مالـيالحصوي 

 وطسم وجدي  وعمالق وسواها.
: وهــم المنحــدرون مــن صــلل يعــرل العــرل العاربــة -1

 بن ي جل بن قحطان ويسمون العرل القحطانية .
المنحدرة من صـلل وهي العرل  :العرل المسنعربة -3

  (1).ونسمى بالعرل العدنانية (  سماعيي  
 الحالة السياسية :

 ن الن ــام الســائد ســكان الج يــرة كــانوا بــدوًا وح ــرًا  ال 
الن ــام القبلــي حيــث  ــي الــوالم للقبيلــة ولــم   ــي الحــالنين هــو

 ينسجم سكان المدن كمجنم  واحد و عل واحد .
ربط   رادهـا رابطـة وكانت القبيلة كيان سياسـي مسـنقي نـ

الــدم والعصــبية للقبيلــة وال ــعور بالمن عــة الواحــدة والمصـــلحة 

                                                 

 .11 –11   الرحيق المونوم (1)



 34 

الم ــنركة و ــق  عــراف نحــدد الحقــوق والواجبــات لأل ــراد وبمــا 
 ي كي الهيكي االجنماعي والسياسي للقبيلة .

وللقبيلـــة  عـــيم مطـــاف يمنـــا  بـــالجود والكـــرم وال ـــجاعة 
ومادية حيث يكـون والمرومة وله مكانة منمي ة وحقوق معنوية 

لــه الكاليــر مـــن غنــائم القبيلـــة وبمــا يــ من لـــه المن لــة المنميـــ ة 
 والمكانة األعلى .

وكان العرل المجاورين للروم وال ر  يعانون من ال لـم 
واالسنغالي ونهل الالروات ويعي ـون عي ـة العبيـد بـال حقـوق 

  ي  ي حكم اسنبدادل  اسد .
ننقا  هـــا األهـــوام والقبائــي المجـــاورة للمنـــاطق المســـنعمرة 

 .هي العراق ونارة م  حكومة ال امواألغراأ  مرة يميلون أل
والقبائي داوي الج يرة م ككـة األوصـاي  ـي صـراف دائـم 

ـــــاي مســـــنمر ألســـــبال  ـــــل العـــــيش وقن ـــــاي لطل  وصـــــية  و قن
   ما كانـت القبيلـة نـعمن مـن هجـوم قبائـي  وـرس نـ بب والر ق

نـي والقنـاي صـ ة   ـراد رجالها ونغنم  نعامها و م نهـا  كـان الق
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ــًا  الكاليــر مــن القبائــي وألســبال واهيــة وقــد يســنمر القنــاي  حيان
 لسنوات.

و ـــي مكـــة ســـلطة نح ـــى بـــاحنرام العـــرل ولهـــا  عامـــة 
دينية ودنيوية نودم البيت الحرام ون رف على  ئون الوا دين 

 من الحجيج .
 
 
 

 الحالة الدينية :
ــــف دينــــ ــــت الج يــــرة العربيــــة  بنول ووالنيــــة  ي  ــــديدابنلي

واجنماعيـــة و و ـــى   وانحرا ـــات ولقيـــة ســـوي ة ال ماليـــي لهـــا
وصاروا يعي ون علـى    )ومن الم قيا  عنهمسياسية ون ريعية
وال ينعـــدون  ـــي  حســـن األحـــواي  ن يكونـــوا   هـــامش النـــاريم

وقــــد امــــنألت قلــــوبهم  نــــابعين للدولــــة ال ارســــية  و الرومانيــــة 
نباف مـا  كـانوا عليـه مهمـا يكـن بنع يم نراث اآلبام واألجداد وا 

 يــه مــن ال يــ  واالنحــراف وال ــالي ومــن الــم عبــدوا األصــنام 
 كان لكي قبيلة صـنم   كـان هنـاك سـواف وودا ويغـوث ويعـوق 
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وناســر واســ ًا ونائلــة ومنــاة والــالت والعــ س  لــى جانــل  صــنام 
 . و نو    ي البيوت ورس ال نحصى نحمي  ي األس ار 

ــــرا   ف ديــــن  بـــــراهيم  نســــوا اهلل ســــبحانه ونعــــالى وحس
ـــــديي وصـــــار الحـــــج موســـــمًا للم ـــــاورة  ـــــر والنب و صـــــابه النغيي
 والمنا رة والمباهاة وانحر ت المعنقدات الحني ية عن حقيقنها .
ولـــم يبـــق  ال بعـــأ   ـــراد مـــن الحن ـــام الـــ ين لـــم يعبـــدوا 

 (1).األصنام (
وكانت هناك قبائي من اليهود اسنقرت  ي يالرل وويبـر 

القـــرس واآلطـــام والقـــالف  انن ـــرت عـــن  ونيمـــام و ن ـــعت  يهـــا
طــريقهم الديانــة اليهوديــة بــين قســم مــن العــرل و صــبب لقبائــي 

السياســـــية النـــــي ســـــبقت  هـــــور اليهـــــود  ـــــعن  ـــــي األحـــــداث 
 .انسالم

: يهــــود ويبــــر والن ــــير ومــــن   ــــهر القبائــــي اليهوديــــة
 .لق وقري ة وقينقافوالمصط
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 .اليهودية  لى اليمن وانن رت  يهاكما دولت 
ما الديانة النصرانية  قد جامت  لى الج يرة عن طريـق  

احــــنالي الحب ــــة والرومـــــان  وقــــد اعننـــــق النصــــرانية العـــــرل 
بـي اعننقهـا   بائي نغلل وطئ لمجاورنها للرومانالغساسنة وق

 ملوك الحيرة .
ولمــــــا احنلــــــت األحبــــــاش الــــــيمن ن ــــــروا  يهــــــا الديانــــــة 

عبــة  ــي المســيحية ب ــكي واســ  وبلــ  مــن ن ــاطهم  ن بنــوا ك
 اليمن دعوا  لى الحج  ليها . 

 مــــا المجوســــية  قــــد انن ــــرت  ــــي بــــالد العــــرل الــــ ين )
جاوروا ال ر  كعهي العـراق والبحـرين وهجـر ومـا جاورهـا مـن 

 سواحي الوليج العربي .
وكــان اليهــود قــد انقلبــوا علــى ديــنهم وطغــى بيــنهم الريــام 

 ـــاف والـــنحكم والســـرقة والربـــا والرياســـة والبحـــث عـــن المـــاي  
نباف ال هوات .  دينهم وانن ر انلحاد والطم  وا 
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ولطًا غريبـًا بـين   ما النصرانية  قد عادت والنية  وجدت
 صـــار الجميـــ  ينوـــبط  ـــي  لمـــات و لـــم  (1).اهلل واننســـان(

نباف لل هوات والرياسة وعبادة الماي وعا وا ال الي بعحلـك  وا 
   ــــكاله ولــــم يبــــق مــــن صــــ ام األن ــــ  والنوحيــــد وانوــــال 

نبــاف  طــرة الويــر  ال القليــي الــ ل ال  والبحــث عــن الحقيقــة وا 
 يكاد يبين بين ه ا الكم الهائي من ال لمات .
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 النسب الَريف
مــــام الرســــي ووــــانم األنبيــــام ســــيد و ويــــر الولــــقهــــ   وا 

 .األولين واآلورين محمد 
  يصــي نســبه  بــوه عبــد اهلل بــن عبــد المطلــل بــن ها ــم

ن وهو من  رية  سماعيي بن  براهيم الوليي عليهمـا  لى عدنا
 السالم .

  وهــل بــن  هــي آمنــة بنــت  ســيد بنــي  هــرة مــا  مــه 
بالجــد الرابــ   عبــد منــاف  يلنقــي نســبها بنســل  بــو النبــي 

 وهو كالل .
 القبيلة
 لى قبيلة قريش الم هود لها بال ـرف والجـاه  يننسل 

 لعرل .والمجد األصيي والمكانة الر يعة بين ا
نعـرف باألسـرة الها ـمية نسـبة  لـى جـده  و سرة النبـي 

الــ ل نــولى الســقاية والر ــادة بمكــة  وكــان موســرا الالـاني ها ــم 
  وهو  وي من  طعم الالريد للحجاي بمكة وكان  ا  رف كبير

  وهـو  وي مـن ســنا سـمه عمـرو  ســمي ها ـما له ـمه الوبــ ا
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د حـين عبـد   وولـي بعـرحلنين لقريش رحلـة ال ـنام والصـيفال
ون قبله المطلل السقاية والر ادة  عقام لقومه ما كان آبا ه يقيم

  و حبـه قومه  ر ا لم يبلغه  حد من آبائه  و رف  ي لقومهم
  .قومه وع م وطره  يهم 

 مولد     

ب عل بني ها ـم  ـي مكـة صـبيحة يـوم االالنـين  ولد 
وهـــو  ميالديـــة وهـــو عـــام ال يـــي  571عـــام  ربيـــ  األوي  11
  .ا ق اليوم الالاني والع رون من  هر ابريييو 

وكانــــت قابلنــــه )المولــــدة( ال ــــ ام بنــــت عمــــرو وهــــي  م 
 .الصحابي عبد الرحمن بن عوف 
مطلــل دوـي الكعبــة وحمــد وحـين ب ــروا بـه  جــده عبـد ال

م نكن العرل نعرف هـ ا ول   و سماه باسم محمداهلل و كره
   وعق عنه ووننه يوم سابعه .االسم قبال
 حا ننه  هي  م  يمن الحب ية .  ما
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 ـــي وكـــان مولـــده ومبعالـــه قـــد دعـــا بـــه  بـــراهيم الوليـــي
 چ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ ڄ چ:قولــــه

 . (1)چ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇڇ  ڇ چ

 ٻ ٻ ٱ چ :كما ب ر به النبي عيسى بقوي اهلل نعالى

 ٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ      ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 (1).  چڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
                                                                                    ضاهة الر 

ل(   الويبــة )مــوالة  بــي لهــبعــد  مــه  وي مــن  ر ــعنه
 ر عت قبله حم ة ابـن    وكانتبلبن ابن لها يقاي له مسرو 

 بــــــا ســــــلمه ابــــــن عبــــــد اهلل   و ر ــــــعت بعــــــده عبــــــد المطلــــــل
 . المو ومي

ية بنــت   يــل )مــن بنــي ســعد حليمــة الســعدالــم  ر ــعنه 
ووانه من الر اعة  :ابن بكر( حنى ال طام وا 

                                                 

 .092البقرة،  (1)
 .6الصف   (1)
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ج امـــة   و  نيســـة بنـــت الحـــارثعبـــد اهلل ابـــن الحـــارث  و 
 ()غلل عليها لقل ال يمام بنت الحارث

 حياتدددددددده
 .جنين ببطن  مه  ولد ينيما وهو  نو ي والده
مطلل لوعمره ست سنوات  ك له جده عبد ا ونو يت  مه

ــــه و حبــــه ب ــــ ل رق عليــــه وقرا ــــ  الالمــــاني ســــنوات ال   وحــــين بل
 ك لـه عمـه  بـو   وع رة  يام نو ي جده عبد المطلـل و هرين

طالـــل الـــ ل قـــام بحقـــه علـــى  كمـــي وجـــه و ـــمه  لـــى  والده 
ه برعــي و ونصــه بن  ــيي واحنــرام ونقــدير  وا ــنغي  ــي صــبا

وهـو  ي مكـة   لقد رعى  الغنم ألهـاألغنام  مساعدة منه لعمه
    ي الحديث الصـحيب قـاي رسـوي غالم و و  حقه عن رعيه

 :اهلل 
ي  صــــحابه: قــــامــــا بعــــث اهلل نبيــــا  ال رعــــى الغــــنم 

 .(1)مكة   كنت  رعاها على قراريط ألهينعم و نتف قاي
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قدمت  :بن عساكر عن جلهمة بن عر طة قاي ) و وري
الـوادل    قحـط  ي قحط  قالت قـريش :يـا  بـا طالـل مكة وهم

  دل العيـاي  هلــم  اسنسـق   وــري  بـو طالــل ومعـه غــالمو جـ
  حولــه  غيلمــة  نــه  ــم  دجــن نجلــت عنــه ســحابة قالمــامكع
الغــالم    وال  بإصــبعه وــ ه  بــو طالــل  عســند  هــره بالكعبــة ع

ـــا   ومـــا  ـــي الســـمام ق عـــة   عقبـــي الســـحال مـــن هاهنـــا وهاهن
   جــر الــوادل و و ــل النــادل والبــادل  وانو غــدق واغــدودق

 :ه ا   ار  بو طالل حين قاي والى
 و بيأ يسنسقى الغمام بوجهه

 

 (1)الماي الينامى عصمة لألرامي
 
 

 

ع ــرة مــن عمــره ال ــريف اصــطحبه  ةوعنــد بلوغــه الالانيــ
حنـــى وصـــي  .طالـــل  ـــي رحلـــة النجـــارة  لـــى ال ـــام عمـــه  بـــو

بصـــرس وهـــي مـــن ال ـــام وكانـــت قصـــبة للـــبالد العربيـــة النـــي 
 كانت نحت حكم الرومان .
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ان  ي ه ا البلـد راهـل عـرف ببحيـرا و سـمه جـرجي  وك
  وكان ال يوري لركل وري  ليهم و كرمهم بال يا ة لما ن ي ا

ي اهلل بص نه   قاي وهو آو  بيده:  ليهم قبي  لك وعرف رسو 
 قــاي  بــو  .هــ ا ســيد العــالمين  هــ ا يبعالــه اهلل رحمــة للعــالمين

العقبة لم  ف  قاي  نكم حين   ر نم منطالل: وما علمك ب لك
  يبـــق حجـــر وال  ـــجر  ال  ووـــرا ســـاجدا  وال نســـجد  ال لنبـــي

وانــــي  عر ــــه بوــــانم النبــــوة  ــــي  ســــ ي غ ــــروف كن ــــه مالــــي 
نا نجده  ي كنبنا  حةالن ا ال يقـدم وسعي  با طالل  ن يرده و  وا 
   بعالــه عمــه مــ  بعــأ ه  لــى ال ــام وو ــا عليــه مــن اليهــودبــ

 غلمانه  لى مكة .  
ن مــــن عمــــره ا ــــنرك  ــــي حــــرل الع ــــري وحــــين بلــــ  

ال جــار النــي وقعــت  ــي ســوق عكــا  بــين قــريش وكنانــة مــن 
جهة وبين قبائي قي  عيالن من جهـة  وـرس وسـميت بحـرل 
ال جــار ألنهــم اننهكــوا  يهــا حرمــة مكــة وال ــهر الحــرام وكــان 
يجه  النباي ألعمامه  وبعدها ا نرك  ي حلف ال  وي وهو 

: بنــو ها ــم  وبنــو ة قــريشحلــف بــين ومســة بطــون مــن قبيلــ
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  وبنــو  هــرة  وبنــو نــيم  نعاقــدوا ونحــال وا المطلــل  وبنــو  ســد
 يه على  ن ال يجـدوا بمكـة م لومـا مـن  هلهـا  و مـن غيـرهم 

 . قاموا معه حنى نرد عليه م لمنه  ال
 

  واوه 
ود األوـــــالق و  ا ـــــي الصـــــ ات محمـــــ  عـــــرف عنـــــه

  مــا جعــي الســيدة وديجــة بنــت وويلــد نحــر  علــى والصــدق
  لـــى ال ـــام بنجـــارة ربحـــت ربحـــا و يـــرابعموالهـــا   ن يـــ هل 

ب هرين ر ت السيدة وديجة من صـدقه  و ماننـه  وبعد عودنه 
و  كــره الــراجب ومنطقــه الصــادق  مــا جعلهــا  ده   و هــوع نــه

  وكـــان عمـــره آنـــ اك نرغـــل بـــال واي منـــه   وا ـــق ونـــم الـــ واي
 . ولــم ــي األربعــين مــن عمرهــاومســة وع ــرون عامــا وكانــت 

عليهــا  ــي حيانهــا. وقــد  نجبــت لــه جميــ   بنائــه مــا  ينــ وي 
 عدس  براهيم  عنه من ماريه القبطية.
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 من السيدة خديوة رضي اهلل هنأا  أبنائه

م  م كلالـوم الـم  اطمـة الـم عبــد القاسـم الـم  ينـل الـم رقيـة الـ
     ما البنات  ـعدركن  مـن النبـوة. وقد نو ي البنون صغارااهلل

نو ـــــاهن المـــــوت ر ـــــي اهلل عـــــنهن قبـــــي  عســـــلمن وهـــــاجرن و 
 ال  اطمــة ر ــي اهلل عنهــا  إنهــا عا ــت بعــده ســنة  النبــي
 .     هر

دف جـدار الكعبـة الوامسـة والالالالـين نصـ وعنـد بلوغـه
  وقـــرروا  ن ال يـــدولوا  ـــي انن ـــاق  ال  جـــددت قـــريش بنـــا ه

 وكان األ راف يحملون الحجـارة علـى  عنـاقهم.  الطيبا وحال
  و راد كـــي نـــام مو ـــ  الحجـــر األســـود ننـــا عوالبوحـــين بلـــ  ا

  و اد الننـــا      ن ين ـــرف بحملـــه وو ـــعه  ـــي مكانـــهرئـــي
  الــم يــام حنــى كــاد ينحــوي  لــى حــرل ونــ افواســنمر ب ــعة  

  وكــان ن يحكمــوا  وي داوــي مــن بــال المســجدنوا قــوا علــى  
 ر ـــــي الجميـــــ  بـــــه وقـــــالوا محمـــــد   . الـــــداوي رســـــوي اهلل

 حكما . األمين  قد ر ينا به
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د الم ر   الجميـ  الوبا وو    يه الحجر األسو   طلل
    وحين بلـ  الحجـر مو ـعه  وـ ه النبـيالالول من  طرا ه

 وو عه  ي مكانه.
ـــه وحســـن نـــدبيره ومنـــ    و ر ـــى ال ننـــة برجاحـــة عقل
 الجمي  .

 أخالقه 
من  صباه بالعقي والن اهة والصـ ات الحميـدة    عرف

ومحاســــــن الوصــــــاي وكــــــريم كــــــان جامعــــــا لمكــــــارم األوــــــالق 
  ألمانــــة وصــــلة الــــرحم والحلــــم والصــــبرال ــــمائي كالصــــدق وا

)األمين( لمــــا جمــــ   يــــه مــــن ـوالع ــــة والكــــرم والو ــــام  لقــــل بــــ
حانه ونعـالى  بلـ  الكمـاي بكـي  وـالق حبـاه و دبـه بهـا ربـه سـب

  حنــــى  ن  والقــــه وحــــدها قبــــي البعالــــة وبعــــدها كانــــت ولــــق
  عجا ا ربانيا ن هد بعنه نبي .

مـن عمـره حبـل  ليـه االوـنالم األربعين  وحينما قارل
غار حـرام م ـنغال    كان يونلي  هرا من كي عام  ي بن سه

 .بالن كر والنعمي
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 .واسنمر على  لك الالث سنوات
ولما كمي لـه  ربعـون عامـا بـد ت نبا ـير النبـوة وطالئـ  
الرسالة...حنى  ناه الوحي بالنبوة والرسالة والدعوة  لى نوحيـد 

  سبحانه .اهلل
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 السرية العطرة قبل اهلجرة
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 وهي الالث ع رة سنة نقريبا 
 الدهوة هل  اهلل سراَ 

ــــدووي دعــــوة المقــــربين  بــــد  النبــــي  لــــى عبــــادة اهلل وال
 ألن اهلل ســبحانه ونعــالى اونــار  ن نبــد  الــدعوة ســرا بانســالم

عــرف بحــل  ــال يطلــ  عليهــا  ال مــن نوســم  ــيهم ويــرا ممــن 
مــــن الموالــــوق بهــــم مــــن األهــــي  ث عــــن الحقيقــــةالويــــر والبحــــ

 واألصدقام والع يرة . 
 بــي  ــنمن لــه  م المــ منين وديجــة و بــو بكــر وعلــي ابــن 

دائــرة الصــحابة    الــم راحــت طالــل و يــد ابــن حارالــة الكلبــي
من المسـلمين السـابقين األولـين  لـى الهـدس  ننس  رويدا رويدا

وعبــد الــرحمن  والويــر كعالمــان ابــن ع ــان وال بيــر ابــن العــوام
  بـــن  بـــي وقـــا  وطلحـــة ابـــن عبيـــد اهللابـــن عـــوف وســـعد ا

  كانوا الرعيي المبارك األوي وطليعة انسالم .
) ومـــن  وائـــي المســـلمين بـــالي ابـــن ربـــا  الحب ـــي و بـــو 
عبيــــدة ابــــن الجــــرا  واألرقــــم ابــــن  بــــي األرقــــم وعالمــــان ابــــن 
م عون وسعيد ابن  يد وامر نـه  اطمـة بنـت الوطـال ووبـال 
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ــ ابــن  ن األرت وعبــد اهلل ابــن مســعود وولــق ســواهم  وعــدهماب
 (1).ه ام  كالر من  ربعين ن را (

يربي الصحابة وي كيهم ويعلمهم الكنال والحكمة  كان
وع ـة الن ـو   علـو األوـالققودهم  لى منا ي نقام القلول و وي

يوــرجهم مــن ال لمــات  لــى النــور ويعلمهــم  والصــدق  كــان
حــق واالســنقامة عليــه.  نورجــت مــن حــل اهلل والالبــات علــى ال

المدرســة المحمديــة نجــوم مــن الصــحابة  نــارت للنــا  درول 
الويــــر والصــــال  ون ــــرت قــــيم الحــــل وال ــــال   حملــــت رايــــة 

  وقد و  هلت بعوالقها العقوي واأللبالانسالم  غ ت القلول 
  قاي الحق نبارك ونعالى  يهم:

  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 .(1) چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ
 

                                                 

 . 71     الرحيق المونوم (1)
 .18الكهف   (1)



 56 

. اب  وحمــي ن ولــه بعــد  وائــي المــدالران الــوحي قــد ننــوكــ
ر ننــــ ي  ــــي هــــ ا ال مــــان آيــــات وكانــــت اآليــــات وقطــــ  الســــو 

يقاعـــات هادئـــة والبـــة قصـــيرة   ات  واصـــي رائعـــة منيعـــة   وا 
  ن ــنمي علــى نحســين نناســق مــ   لــك الجــو الهــام  الرقيــقن

  نصـف الجنــة   ونقبـيب نلويالهــا برغائـل الــدنياون كيـة الن ــو 
  نسير بـالم منين  ـي جـو آوـر غيـر ر كعنهما ر ل العينالناو 

 ال ل  يه المجنم  آن اك. 
وكان من  وائي ما ن ي  األمر بالصالة  قاي مقاني ابن 

غـداة :  ـرأ اهلل  ـي  وائـي انسـالم الصـالة ركعنـين بالسلمان
  :وركعنين بالع ي لقوله نعالى

 (1()1) چ ڳ    گ گ گ گ چ
 مـــا نلقـــى الرســـوي الكـــريم وكانـــت بدايـــة الـــوحي و وي 

 من ربه :

                                                 

 .55غا ر   (1)
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  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 (1)چ گ  ک ک ک ک ڑ     ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 :الم نالها قوي اهلل سبحانه ونعالى

  ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ     ۓ  ے ے      ھ ھ چ

 (1).  چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ    ۆ
و لك  مر من اهلل سبحانه ونعالى الى رسـوله بـعن ينـ ر 

ــرهم بعواقــل النــا  جمي الوــروي عــن عــا مــن موال ــة اهلل ويبصا
  وان اهلل ســـبحانه ونعـــالى اكبـــر مـــن  وامـــر اهلل وحـــدود  ـــرعه

ـــام كـــي   كمـــا  نهـــا ن ـــير  لـــى مـــا ســـواه و ن لـــه العـــ ة والكبري
النطهر وهجران الرج  وه ا ما ينبئ عن طهـارة الـن   باطنـا 

هــا و ــاهرا وان اهلل ســبحانه ونعــالى ســي كي ن ــ  رســوله ويرقي
  لى مسنوس من الكماي كما يريد اهلل لحبيبه .

                                                 

 . سورة العلق (0)

 المدالر.سورة  (1)
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و ي اآليات  مر بالصبر وهو   ـارة لمـا سـيلقاه الحبيـل 
ـــنالم  ـــي نبليـــ   المصـــط ى وصـــحبه مـــن األ س والجهـــد واالب

 الدعوة والصبر عليها .
) ويقاي  ن  وي مـا نـ ي بعـد المـدالر سـورة ال انحـة وهـي 

مقاصـد جميـ  السورة نجم  بين الحمد والدعام ون ـنمي علـى 
  وان  وي مــا  مــر بــه النبــي مــن المهمــة مــن القــرآن وانســالم

  نــــ ي : ركعنــــان بالغـــداة وركعنــــان بالع ـــيالعبـــادات الصـــالة
 ب لك جبريي  علمه الو وم والصالة .

 كانــت الطهــارة الكاملــة هــي ســمة المــ منين  والو ـــوم 
 ـــرط الصـــالة  والحمـــد والنســـبيب مـــن  وراد الصـــالة  وكانـــت 

ة هـــي عبـــادة المـــ منين  يقيمونهـــا  ويقومـــون بهـــا  ـــي الصـــال
انوا يقصـدون بهـا األوديـة  ماكن بعيـدة عـن األن ـار  وربمـا كـ

 (1).وال عال(
وكـــان مـــن معـــالم هـــ ه المرحلـــة الكنمـــان والســـرية النامـــة 
والنحـــرك بــــبطم وحــــ ر وبحــــ   منـــي عــــالي ونوطــــيط دقيــــق 
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ي  ـي هـ ه المرحلـة وربـى عليـه  صـحابه  ـ عرف به النبـي 
 كي المراحي الالحقة.

ــــت نقطــــة البــــدم  ــــي حركــــة النربيــــة ا لربانيــــة لقــــام )كان
 يحدث للمدعو نحوي غريل    بالنبي المدعو  لى انسالم

 يوـري المـدعو مـن  واهندام م اجئ بمجـرد انصـاله بـالنبي 
  لنـور ويكنسـل انيمـان ويطـر  الك ـردائرة ال الم  لى دائرة ا

ســـبيي دينـــه الجديـــد وعقيدنـــه ويقـــوس علـــى نحمـــي ال ـــدائد  ـــي 
 .السمحة

المحــرك األوي لإلســـالم   كانــت  وصــية رســوي اهلل 
نملــك قــوس الجــ ل والنــعالير علــى اآلوــرين  قــد  و وصــينه 

اريم صــنعه اهلل علــى عينــه  وجعلــه  كمــي صــورة لب ــر  ــي نــ
  ونحـاط مـن النـا  بانعجـال األرأ. والع مـة دائمـا نحـلا 

ــــــون يلنصــــــقو  ــــــدا   ن ويلنــــــف حولهــــــا المعجب بهــــــا النصــــــاقا ب
ي ــيف  لــى ع منــه    ولكــن رســوي اهللانعجــال والحــل

 لــــى   ومبلغــــه نلــــك  انــــه رســــوي اهلل  ملنقــــى الــــوحي مــــن اهلل
  و لــــك بعـــد آوــــر لـــه  الــــره  ـــي نكييــــف م ـــاعر  لــــك النـــا 
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نــه  قــط كمــا يحــل الع مــام    هــو ال يحبــه ل االمــ من نجاهــه
ة النـي ن ـمله مـن الربانيـ  ولكن  ي ـا لنلـك الن حـة من النا 
  ومـن الـم معه  ي ح رة الوحي انلهي المكـرم   هو عند اهلل

  سـوي الع ـيمالب ر الع يم والر   يلنقي  ي  و  الرسوي
  غيــر منميــ  البدايــة وال الــم يصــبحان  ــيئا واحــدا  ــي النهايــة

ي للرســـــوي الب ـــــر   و للب ـــــر النهايـــــة .. حـــــل عميـــــق  ـــــام
  ويمن جــان  ــي ن ســهاهلل بحــل رســوله   ويــرنبط حــل الرســوي

  ره همــــا نقطــــة ارنكـــا  الم ــــاعر كلهــــا يصـــبحان  ــــي م ـــاع
كـــان هـــ ا الحـــل  .الحركـــة ال ـــعورية والســـلوكية كلهـــا ومحـــور

ـــة  الـــ ل حـــرك الرعيـــي األوي مـــن الصـــحابة هـــو م نـــا  النربي
 (1).كا ها ومنطلقها ال ل ننطلق منه (انسالمية ونقطة ارن
   الدهوة وأاراَ 

    عمــي  يهــا النبــيالعمــي ســرابعــد الــالث ســنوات مــن 
  علــى االونيــار الــدقيق للمســلمين علــى االصــط ام والنعســي 

عدادهم لنحمي علم الدعوة ونكـاليف الجهـاد  ـد  ونربينهم وا 
                                                 

 . 35  34    منهج النربية انسالمية محمد قطل (1)



 61 

الــن   وال ــيطان والك ــر...  مــره اهلل ســبحانه ونعــالى بــالجهر 
 بقبيلنه وع يرنه .بالدعوة    ابند  

 

 ڇ ڇ چ :ن لــــتقــــاي لمــــا عــــن ابــــن عبــــا  

 :علــى الصــ ا  جعــي ينــادل  صــعد النبــي  (1)  چ ڇ
حنــى  –لبطــون قــريش  –(    يــا بنــي عــدليــا بنــي  هــر)

ســوال    جعــي الرجــي   ا لــم يســنط   ن يوــري  رســي ر اجنمعــوا
)أرأيدددتكم هن  :  وقـــريش  قـــايلين ـــر مـــا هـــو   جـــام  بـــو لهـــل

خدددديال بددددالوادِ تريددددد أن تغيددددر هلدددديكمت أكنددددتم أخبددددرتكم أن 
 لوا نعم ما جربنا عليك  ال صدقا . قا ؟ (مصدقي
   نذير لكم بين يدِ هذاب َديد إنني  :قاي

)ولمـــا نمـــت هـــ ه المرحليـــة الطبيعيـــة البدائيـــة  ونحققـــت 
 : هادة المسنمعين قاي رسوي اهلل 
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( وكــان  لــك  فدديني نددذير لكددم بددين يدددِ هددذاب َددديد) 
ة الغيبيـــ نعري ــا بمقـــام النبـــوة ومــا ين ـــرد بـــه مــن علـــم بالحقـــائق
ن ارا  ي حكمـة وبالغـة   ال ن يـر والعلوم الوهبية  وموع ة وا 

   لـم نكــن طريــق  قصــر مــن لهـا  ــي نــاريم الــديانات والنبــوات
هـــ ا الطريـــق وال  ســـلول  و ـــب مـــن هـــ ا األســـلول   ســـكت 

 (1).(القوم
لـــــه  ال اهلل و ن محمـــــدا  لـــــى  ـــــهادة  ن ال ا  دعـــــاهم

وــرة بالــدنيا  يربحــوا    ن ي منــوا بــاهلل و ن ي ــنروا اآلرســوي اهلل
 الدنيا واآلورة وي و وا بر ا اهلل وحبه .

 
دعونــه  لــى النوحيــد ونــرك    نكــرت قــريش علــى النبــي

 ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ  ٹ چ عبــــــــادة األصــــــــنام

 ڇ چ چ چ     چ ڃڃ      ڃ    ڃ ڄ  ڄ      ڄ ڄ

  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ          ڇ ڇ

                                                 

 . 138السيرة النبوية  بي الحسن الندول    (1)



 63 

     ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

  (1).چ  ہ ہ ہ  ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ
 ي دعونه وبد  يجهر بها  ي نـواديهم   واسنمر النبي

ونجمعـــــانهم ينلـــــو علـــــيهم كنـــــال اهلل ويـــــدعوهم  لـــــى انســـــالم 
بـة والنوحيد ورا  يعبد اهلل  مام  عينهم  كان يصلي ب نـام الكع

ــــــى ر و  األ ــــــهاد ــــــا  نهــــــارا جهــــــرا وعل ــــــد  بعــــــأ الن . وب
وينبعــــون النبــــي بعــــد  ن  نــــار اهلل يســــنمعون لصــــوت الحــــق 

 قلوبهم و ر  للوير صدورهم  النحقوا بقا لة النور.
 

وعملــــت علــــى الســــورية منــــه   حاربــــت قــــريش النبــــي
واالسنه ام برسالنه والحيلولة بين النا  وبـين االسـنماف  ليـه  

الــارة ال ــبهات ونكاليــف الــدعايات الكا بــة حولــه حنــى ...  وا 
ينــه وبــين  يصــاي الــدعوة  لــى ب آ نــه ب وصــه الكــريم وحالــت

روا   وك ـعلـى وحدانيـة اهلل سـبحانه ونعـالى   واعنر ـواالنا 
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    واعنر ــوا علـى رســوي اهللبـاآلورة و ـككوا بــاليوم اآلوـر
  ولـم يصـدقوا  ن بهنانـا بمـا ال يليـق ب وصـه الكـريمووص وه 

 القرآن من ي من الع ي  الجليي

  ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻٻ  ٻ  ٱ چ

 ٿ  ٿ ٿ               ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦڄ  ڦ        ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

  چ ڄ

(1). 
 ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ     ڱ ڱ چ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ     ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

 .(1)  چ ۉ             ۅ ۅ
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نـــت وعـــ بت قـــريش ور و  ال ـــرك  يهـــا المســـلمين ون ن
. بال ـــــرل ال ـــــديد وانيـــــ ام بهـــــم بإيـــــ ائهم والننكيـــــي ال ـــــديد

والنحريق والحب  وكي ما ين نق عنه ويبندعه عقي ال ر مما 
 .ق عر له البدن وال نصدقه العقويي

 كــان مــن نلقــام هــ ا اال ــطهاد  ن يمنــ  رســـوي اهلل 
و  عال و ن ال يجنم  بهم المسلمين من  عالن  سالمهم قوال  

ك  ن الم ــــركين   ألنــــه   ا اجنمــــ  بهــــم علنــــا  ــــال  ــــ ال ســـرا
يحولــون بيــنهم وبــين مــا يريــد مــن ن كيــة المســلمين ونعلـــيمهم 

  مــا ي  ــي  لــك  لــى مصــادمة ال ــريقينالكنــال والحكمــة ورب
مهم وعبـــادنهم ودعـــونهم  كـــان عامـــة الصـــحابة يو ـــون  ســـال

 كــان يجهــر بالــدعوة والعبــادة     مــا رســوي اهلل واجنمــاعهم
 ـيم  ولكـن كـان  بين  هراني الم ركين ال يصر ه عن  لك

  مــ  مــ  المســلمين ســرا  ن ــرا لصــالحهم وصــالب انســالميجن
ن  بــي األرقــم المو ومــي علــى الصــ ا  وكانــت دار األرقــم بــ)

بعيــدة عــن  عــين الطغــاة ومجالســهم   كــان  ن انوــ ها مركــ ا 
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لمين مـــــن الســـــنة الوامســـــة مـــــن   والجنماعـــــه بالمســـــلدعونـــــه
 .(1)(النبوة

                                                                             الأورة هل  الحبَة         
حين ولت   هر من السنة الوامسة للهجرة ا ند البالم 

ــــــى  صــــــحال رســــــوي اهلل وجعــــــي الك ــــــار يحبســــــونهم   عل
ويعـــ بونهم بال ـــرل والجـــوف والعطـــش ورم ـــام مكـــة والنـــار 

مطمــئن لإليمــان ليــردوهم عــن ديــنهم   مــنهم مــن ي ــنن وقلبــه 
 ومنهم من نحمي   س ال يحنمي واحنسل وصبر .

 ــي هــ ه الســاعة ال ــنكة الحالكــة ن لــت ســورة الكهــف )
الني ا نملت علـى الـالث قصـ   يهـا   ـارات بليغـة مـن اهلل 
ســبحانه  لـــى عبـــاده المـــ منين  قصــة  صـــحال الكهـــف نر ـــد 

دوان حين موا ة ال ننة علـى  لى الهجرة من مراك  الك ر والع
 .الدين

وقصــة الو ــر وموســى ن يــد  ن ال ــروف ال نجــرل وال 
ن هــم حســل ال ــاهر دائمــا بــي ربمــا يكــون األمــر علــى عكــ  
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ال اهر و يها  ن الحرل  ـد المسـلمين ال ـع ام المـدحورين 
 سننعك  نماما .

وقصة  ل القرنين ن يـد  ن األرأ هلل يورالهـا مـن ي ـام 
مـن يقــوم بانجــام مـن عبــاده و ن اهلل ال يـ اي يبعــث مـن عبــاده 

. الــم ن لــت ســورة ام مــن يــعجوي  لــك ال مــان و معجوجــهال ــع 
ونعلـن بـعن  رأ    ـير  ـي اآليـة العا ـرة  لـى الهجـرةال مر ن

 .(1)اهلل ليست ب يقة(
  ىث جثمث يت ىت  ختمت   حت جت يب ىب  مب چ

       . (1) چ مح جح مج حج  يث
 ـــي رجـــل ســـنة ومـــ  مـــن النبـــوة هـــاجر  وي  ـــوي مـــن 

 لــى الحب ــة مكونــا مــن االنــي النبــي الصــحابة نن يــ ا ألمــر 
ع ـــر رجـــال و ربــــ  نســـوة  رئيســـهم عالمــــان بـــن ع ـــان ومعــــه 

:  يهمـا  وقـد قـاي رسـوي اهلل  السيدة رقية بنت رسـوي اهلل
                                                 

 . 87     ن ر الرحيق المونوم (1)
 سورة ال مر. (1)
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هنأما أول أهل بيٍ هاور في سبيل اهلل بعدد هبدراهيم ولدوط )
 لقــد انعكــ    س قــريش للصــحابة  لمــا   (1)هليأمددا السددالم (
المملوم   قة على  صـحابه  الـرحيم  كريم  ي قلل النبي ال

   بحــــث بحــــر   ــــديد عمــــا  يــــه  مــــنهم وراحــــنهم بــــالم منين
لـك العـادي الـ ل ال ي لـم  ل لك   ار علـيهم بالـ هال عنـد الم

ـــده ـــدنهم و ن ســـهم وكـــان  حـــد عن ـــى عقي ـــعمن المســـلمون عل   لي
ـــه الصـــالة والســـالماأل ـــت قـــريش  ن مـــر كمـــا قـــاي علي . وحاول

وورجــــوا  ــــي  الــــرهم حنــــى وصــــلوا  لــــى مكــــة نــــدركهم لنــــردهم 
وا قـــــد  بحـــــروا منـــــوجهين  لـــــى   ولكـــــن المســـــلمين كـــــانالبحـــــر
رويــــات ينبــــين لنــــا ســــرياة . وعنــــد النعمــــي  ــــي  قــــه المالحب ــــة

 .(1) ورجوا منسللين سرا (ل )    ي رواية الطبر المهاجرين
وكـــ لك  كـــر ســـرياة الهجـــرة الواقـــدل وكـــ لك  ـــي عيـــون 

 .(3)األالر
                                                 

 . 11مونصر سيرة الرسوي لل يم عبد اهلل النجدل    (1)
 . 1/546ناريم الطبرل  (1)
 . 114    حليي  حداثنعرأ وقائ  و   السيرة النبوية (3)
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م   يوطـط بدقـة عاليـة نـندومـا  النبـي وكان ه ا  ـان
  و يحــيط األمــر بســرية عــن عقــي  ــديد الر ــد وحكمــة بالغــة
 ننم عن حر   ديد ويق ة م هلة .

بمكة يعبـد اهلل جهـرا ويـدعو عالنيـة  لـى   وبقي النبي
ــــم يصــــر ه   س قــــريش علــــى  ــــدنه  وال نعــــ يبهم  نوحيــــده  ول

 . وعدوانهم المنكرر عليه
ل بـــن   صـــابرة وقلـــل راأ وهمـــة  نحمـــي  لـــوان العـــ ا

 نبلي  الرسالة  لى النا .  عالية   كان همه
 ومما كان يدي على ع م  ي ام الك ـار و ـدنه للنبـي 

) نلـــــك اآليــــــات الكاليــــــرة النــــــي كانـــــت نننــــــ ي علــــــى الحبيــــــل 
 ــــي هـــ ه ال نــــرة نــــعمره بالصـــبر  وندلــــه علــــى  المصـــط ى 

واق   ووانه    ون رل له  ماللة منوسائله  وننهاه عن الح ن
 . (1)من المرسلين (

 (1)  چ گ گ ک ک ک ک  ڑ چ
                                                 

 . 143    حليي  حداثنعرأ وقائ  و   السيرة النبوية ا (1)
 . 10الم مي   سورة (1)
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 (1)چ         يث    ىث مث جث  يت  ىت مت خت حت چ

 (1)چ ۓ ۓ ے  ے ھ     ھ ھ ھ ہ چ

 ۓ   ے ے ھ ھھ ھ  ہ  ہ ہ ہ         ۀ ۀ ڻ ڻ چ

 .(3) چ ڭ ڭ ۓ

  ن الك ار قد  ربوا رسوي اهللومما ورد عن  ن  
ي ينــادل ويلكــم  نقنلــون حنــى غ ــي عليــه  قــام  بــو بكــر  جعــ

 (4). رجال  ن يقوي ربي اهلل 
قــاي: بينمــا رســوي  ومــن روايــة عبــد اهلل ابــن مســعود 

يصلي عند الكعبـة  وجمـ  مـن قـريش  ـي مجالسـهم     اهلل
ف  يكـم يقـوم  لـى نهم:  ال نن رون  لى هـ ا المرائـيقاي قائي م

   يجــيم بــه ن  يعمــد  لــى  رالهــا ودمهــا وســالهاجــ ور آي  ــال

                                                 

 .14االنسان   سورة (1)
 . 70النمي  سورة  (1)
 . 43 صلت  سورة  (3)
 . 118برقم  1/100  ائي الصحابة البن حنبي  (4)
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الم يمهلـه حنـى   ا سـجد و ـعه بـين كن يـه ف  انبعـث   ـقاهم 
و ــــــــعه بــــــــين كن يــــــــه  والبــــــــت    لمــــــــا ســــــــجد رســــــــوي اهلل

حنــى مــاي بع ــهم  لــى بعــأ مــن      ــحكواســاجداالنبــي
وهــي  –ســالم    ــانطلق منطلــق  لــى  اطمــة عليهــا الال ــحك
ســاجدا حنــى  لقنــه     والبــت النبــي عقبلــت نســعى –جويريـة 

الصـالة   نسبهم   لما ق ى رسـوي اهلل و قبلت عليهم  عنه
اللأدددم  تم هليددد  بقدددريل ت اللأدددم هليددد  بقدددريل)اللأددد :قــاي

ت )اللأددم هليدد  بعمددرو بددن هَددامالــم ســمى  هليدد  بقددريل (
يبة بن ربيعةت والوليد بن هتبةت وأمية  وهتبة بن ربيعةت َو

قــاي بــن  (بددن خلددفت وهقبددة بددن معدديطت وهمددارة بددن الوليددد
هم صرعى يوم بدر الم سحبوا  لى القليل مسعود  واهلل لقد ر ين

)وأتبدع  : الم قاي رسوي اهلل –قليل بدر –وهي بئر م نوحة( )
 .(1)(أصحاب القليب لعنة

ممــــا ال   وغيــــر  لــــك كاليــــر ممــــا احنمــــي رســــوي اهلل
يحنمي من   س قريش و صناف العـ ال حنـى  نهـا همـت بمـا 

                                                 

 . 418برقم  1/114كنال  بوال سنرة المصلى   البوارل (1)
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  ة ربهيالنه عن ع مه  ي نبلي  رساللم نناي من قنله ومما لم 
هــــو  ن ال يســــلموا وال يهنــــدوا  هــــو لكــــن الــــ ل آ س النبــــي 

  كـان .الرحمة المهداة  ولكي الولق  ي قلل الرسـوي مكـان
  يو ــك  ن يــ هل ن ســه حســرة علــيهم  ال وهــم يحــاولون قنلــه

 ي منوا.
 لماذا الأورة ؟

 ورد  د. علي الصالبي  ـي كنابـه السـيرة النبويـة  سـبابا 
 :الحب ة غير الني  كرنا  منهان  لى لهجرة المسلمي

المســلمون و هــر انيمــان  : لمــا كالــر هــور انيمــان -
مـــن مـــن   الـــار الم ــركون مـــن ك ـــار قــريش بمـــن آ نحــدث بـــه

   لمــا قبــائلهم يعــ بونهم ويســجنوهم  و رادوا  ننــنهم عــن ديــنهم
تفرقدددوا فدددي ) :قـــاي للـــ ين آمنـــوا بـــه بلـــ   لـــك رســـوي اهلل 

ــــا  اُرف(  )هاهنددددا( :رســــوي اهلل ف قــــايقــــالوا  ــــعين نــــ هل ي
 (1) .و  ار  لى  رأ الحب ة

                                                 

 .16    المغا ل النبوية لل هرل (1)
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: كـان ال ـرار بالـدين و ـية اال ننـان  يـه ال رار بالـدين -
 :با مهما من   سبال هجرنهم للحب ة  قاي ابن  سحاقسب

 ) وـري عنــد  لــك المســلمون مــن  صــحال رســوي اهلل 
ــــــــى اهلل ...  لــــــــى  رأ الحب ــــــــة موا ــــــــة ال ننــــــــة  و ــــــــرارا  ل

 .(1)(بدينهم
: قــــاي األســــنا  ســــيد قطــــل ن ــــر الــــدعوة وــــاري مكــــة -

وــاري مكــة قاعــدة ومــن الــم كــان يبحــث الرســوي عــن قاعــدة )
ونك ي لها الحرية وينـا   يهـا  ن نـنول    نحمي ه ه العقيدة

هــ ا النجميــد الــ ل اننهــت  ليــه مكــة  حيــث ن  ــر بحريــة مــن 
  وهــ ا معننقــين لهــا مــن اال ــطهاد وال ننــة  وحمايــة الالــدعوة

جــرة ولقــد ســبق نقــديرل كــان هــو الســبل األوي واألهــم لله  ــي
 ليهــا كاليــر مــن المــ منين  حيــث هــاجر  االنجــاه  لــى الحب ــة

جروا  ليهـا لمجـرد النجـاة بعن سـهم  ال   والقوي بعنهم هـااألوائي
   لـو كـان األمـر كـ لك لهـاجر   ن  قـي يسنند  لى قرائن قويـة

                                                 

   .164 / 1  السيرة النبوية البن ه ام (1)
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 ن األمـر كـان  يـرغ  ا  وجاهة وقوة ومنعة من المسـلمينالن
 ــــالموالي المسن ــــع ون الــــ ين كــــان   علــــى ال ــــد مــــن هــــ ا

ينصل عليهم مع م اال طهاد والنع يل وال ننة لم يهاجروا  
 ــي  – نمــا هــاجر رجــاي  وو عصــبيات  لهــم مــن عصــبينهم 

مـــا يعصــمهم مــن األ س  ويحمـــيهم مــن ال ننـــة   –بيئــة قبليــة 
 .(1) وكان عدد القر يين ي لف غالبية المهاجرين (

يــه وا ــق األســنا  الغ ــبان األســنا  ســيد  يمــا  هــل  ل -
  ـي السـيرة مـا رحمـه اهلل ()و ي ه ه  لل نة الع يمـة مـن )سـيد

  و هـــم مـــا ي كـــدها  ـــي ر يـــي هـــو الو ـــ  يع ـــدها ويســـاندها
العام ال ل اننهى  ليه  مر مهاجرة الحب ة  لم نعلم  ن رسـوي 

 ـت هجـرة مهـاجرة الحب ـة حنـى مقد بعث  ي طلل   اهلل
لقـــــد بقيـــــت يالـــــرل   حـــــد والونـــــدق والحديبيـــــة يالـــــرل  وبـــــدر و 

 وكـان آوـر معر ة الجنيا  كاسب من قريش وم  سنوات 
 وحين اطمعن رسوي اهلل  ه ا الهجوم واالجنيا   ي الوندق

واننهـى وطـر   ة قد  صبحت قاعدة  مينـة للمسـلمين ن المدين
                                                 

   .1/11 ي  الي القرآن  (1)
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رين اجنياحهــا مــن الم ــركين  عندئــ  بعــث  ــي طلــل المهــاج
مــن الحب ــة ولــم يعــد المــة  ــرورة لهــ ه القاعــدة االحنياطيــة  

لـو سـقطت  الني كان من الممكن  ن يلجع  ليهـا رسـوي اهلل 
 .(1) (يالرل  ي يد العدو

يميــي األســنا   درو ة  لــى  ن  ــنب مجــاي للــدعوة  ــي  -
الحب ــة ســبل مــن  ســبال هجــرة الحب ــة )بــي انــه ليوطــر  ــي 

يـــار الحب ـــة النصـــرانية  مـــي البـــاي  ن يكـــون مـــن  ســـبال اون
دف اننــــدال جع ــــر وجــــود مجــــاي للــــدعوة  يهــــا و ن يكــــون هــــ

 .(1)منصال به ا األمي(
ه د.سـليمان حمـد العـودة  ـي كنابــ و هـل  لـى هـ ا القـوي

 : 34الهجرة األولى  ي انسالم  
ومما يـدعم الـر ل القائـي بكـون الـدعوة للـدين الجديـد  ـي 

   سـالم النجا ـي لهجرةحب ة سببا وهد ا من  سبال ا رأ ال
سالم آورين من  هي الحب ة     ـإ ا كـان  هـال و مـر آوـر وا 
                                                 

 . 68  1/67المنهج الحركي للسيرة النبوية  (1)
 . 165/  1سيرة الرسوي صور مقنبسة من القرآن الكريم  (1)
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   بقـــا هم  ـــي ونوجيهـــه المهـــاجرين للحب ـــة بم ـــورة النبـــي 
  و ي صـحيب ونوجيهه  الحب ة  لى  نب ويبر بعمر النبي

البوــــارل بروايــــة  بــــو موســــى:  قــــاي جع ــــر لأل ــــعريين حــــين 
  و مرنـا بانقامـة بعالنـا هنـا  وا قوه بالحب ة )  ن رسوي اهلل

 .(1) عقيموا معنا( 
ومنها  البحث عن مكان آمـن للمسـلمين حيـث كانـت  -

ـــة للرســـوي ـــى الصـــ وة   الوطـــة األمني نســـنهدف الح ـــا  عل
 ن الحب ـــة نعنبـــر مكانـــا آمنـــا   الم منـــة ولـــ لك ر س النبـــي

وقد وجد  للمسلمين ريالما ي ند عود المسلمين ونهد  العاص ة 
  و ي  لك نقـوي  م ون  ي الحب ة ما  منهم وطمعنهمجر المها

لمــا ن لنــا  رأ الحب ــة جاورنــا بهــا ) :ســلمة ر ــي اهلل عنهــا
ـــى  ـــا عل ن ـــدنا اهلل نعـــالى ال ويـــر جـــار النجا ـــي   ما ديننـــا وعب

 .(1)(ن  س
                                                 

بال   ا بعـث انمـام رسـوال   كنال  بوال الوم   صحيب البوارل (1)
 . 1167برقم  1141/ 3 ي حاجة

 .177/  1السيرة النبوية البن ه ام (1)
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ـــــــرت  - اجنمعـــــــت علـــــــى قـــــــريش  حـــــــداث منالحقـــــــة حيا
 غ ل. ات م اجعهم و سلمنهم  لى نوبط و الم ركين وق

علــــى الم ــــركين  ن يجــــد المهــــاجرون معمنــــا  لقــــد عــــ 
جــــالهم لبيبــــين همــــا  اونــــاروا رجلــــين مــــن ر  ألن ســــهم وديــــنهم 
ملوهما بالن ي  عمرو بن العا    وعبد اهلل بن  بي ربيعة وحا

ـــة  ـــي  ـــى النجا ـــي وجميـــ  البطارق مـــن الهـــدايا المســـنطر ة  ل
قصره ليسلموا  ليهم المسلمين على  نهـم غلمـان سـ هام  ـارقوا 

بـدين آبائهم ولم يدولوا  ـي ديـن النجا ـي وقومـه وجـاموا دين 
  وان   راف قومهم من  عمامهم ال يعر ه قومهم وال النجا ي

ــــيهم وعــــانبوهم  يــــه و نهــــم يرجــــون   علــــم بهــــم وبمــــا عــــابوا عل
لكن النجا ـي ر س  نـه  النجا ي  ن يرد  ليهم ه الم الهاربين.

 عرسي  لـى البد من نمحي  الق ية وسماف  طرا ها جميعا  
المســــلمين ليســــم  مــــنهم كمــــا ســــم  لو ــــد قــــريش  ــــنكلم عــــن 
المســلمين جع ــر بــن  بــي طالــل   ــر  النــور الــ ل جــام بــه 

اهلل علــــى مصــــط اه ليبلــــ  بــــه  وال رقــــان الــــ ل  نــــ ي النبــــي
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وبكــى نــعالرا .  ــالن قلــل النجا ــي لمــا ســم  مــن الحــق النــا 
مسلمين رد على قريش هداياها و كرم الوبكى معه البطارقة  و 

 و مانهم على دينهم و ن سهم.
 عــم النبــي الــم  علــن صــنديد قــريش و ارســها حمــ ة 

  سالمه .
ب اللأدددم أهددد  اإلسدددالم ب حددد)واســـنجال اهلل دعـــام نبيـــه 

  .(1)همرو بن هَام (الرولين هلي  همر بن الخطاب أو 
 لـى دار األرقـم و علـن بـين   جام عمر بـن الوطـال 

لمون مكبـرين وطـا وا بالبيـت  سالمه  وـري المسـ يدل النبي
 ــاهرين. ) و رســلت قــريش عنبــة بــن ربيعــة وكــان ســيدا   لــى 

علـى   ه السـلطة والمـاي والسـيادة والملـكيعرأ علي  النبي
 ن  ســمعه آيــات   ن ينــرك هــ ا األمــر   كــان جــوال النبــي 

من ال كر الحكيم  نـعالر وعـاد  لـى قـريش يقـوي لهـم بـعن الـ ل 
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بالسـحر وال بالكهانـة وطلـل  لـيهم  ن سمعه ماهو بال عر وال 
  (1).(النبي وبين ماهو  يه  يعن لوه يولوا بين

 )كانــت للم ــركين محــاوالت واجهــوا بهــا رســالة النبــي
ودعونه  مارسوها كلها جنبا  لى جنل مننقلين مـن طـور  لـى 

 مــن  ــدة  لــى لــين ومــن لــين  لــى   ومــن دور  لــى دور طــور
مســاومة  لــى جــدي ومــن   ومــن جــدي  لــى مســاومة ومــن  ــدة

 لــى هجــوم كــانوا يالــورون الــم هجــوم  لــى نرغيــل ومــن نرغيــل 
  يجادلون الـم يجـاملون  وكـان غر ـهم مـن كـي  لـك يوورون

كف دعوة انسالم ولم  عث الك ر ولم يبق  مـامهم  ال ويـار 
 واحد هو السيف .

 مـــا  بـــو طالـــل  قـــد ر س  ـــي نحركـــانهم ونصـــر انهم مـــا 
 جمــــ  بنــــي ها ــــم وبنــــي   لنبــــيي كـــد  نهــــم يريــــدون قنــــي ا

 عجـابوه  لـى  لـك   المطلل ودعـاهم  لـى القيـام بح ـ  النبـي
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. عاقــدوا ونعاهــدوا عليــه عنــد الكعبــةكلهــم مســلمهم وكــا رهم ون
  (1). و لهل  انه  ارقهم وكان م  قريش( ال  ب

 المقاطعة والحصار
بنـــي المطلـــل قـــد لمـــا عر ـــت قـــريش  ن بنـــي ها ـــم و  -

   جمعـوا علـى مقـاطعنهم وحصـارهم حنـى  منعوا رسوي اهلل
للقنــي  وكنبــوا صــحي ة وعهــود وموااليــق   يســلموا رســوي اهلل

ونعاهدوا  ن ال ينقبلوا منهم صلحا وال نعو هم بهم ر  ـة مـا لـم 
 للقني.  يسلموا رسوي اهلل

 وال   ن ال ينكحــــــوا  لــــــيهم وال ينكحــــــوهم نعاهــــــدوا علــــــى
دعون سـببا مـن  سـبال   وال يـيبيعوهم  ـيئا وال يبنـاعون مـنهم

يصـــي  لـــيهم وال يقبلـــوا مـــنهم صـــلحا  وال نعوـــ هم بهـــم  الـــر ق
وال يوــــــالطوهم وال يجالســـــوهم وال يكلمــــــوهم وال يــــــدولوا   ر  ـــــة
ــــم نعاهــــدوا   حمبيــــونه ــــيهم رســــوي اهلل للقنــــي  ال ــــى يســــلموا  ل ن

الـــم علقـــوا الصـــحي ة  ـــي جـــوف الكعبـــة   ونواالقـــوا علـــى  لـــك
 .نوكيدا على  ن سهم
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  وعلقــت الصــحي ة  ــي جــوف الكعبــة  الميالــاق)نــم هــ ا 
 ال  بـــو  –ها ـــم وبنـــو المطلـــل مـــ منهم وكـــا رهم انحـــا  بنـــو 

ي المحـرم سـنة وحبسوا  ي  عل  بي طالـل ليلـة هـال –لهل 
 ( 1)سب  من البعالة( .

وا ند الحصار ومن  الطعام عـن  هـي ال ـعل حنـى  - 
 بلـــ  بهـــم الجهـــد  ـــعكلوا  وراق ال ـــجر وكـــان يســـم  مـــن ورام

ـــوادل  صـــوا   وكـــان ت الصـــبية والنســـام يبكـــون مـــن الجـــوفال
و  كالـــر و ـــدوا الرجـــي يمـــ  نـــواة نمـــرة  يقنـــات عليهـــا يومـــا  

 .وال نولوا عنه    وما  سلموا الرسويالحجارة على البطون
 كـان   ا  ) وكان  بو طالل  يوـاف علـى رسـوي اهلل 

 وـــ  النـــا  م ـــاجعهم يـــعمر رســـوي اهلل  ن ي ـــطج  علـــى 
   ــإ ا نــام النــا   مــر حنــى يــرل  لــك مــن  راد اغنيالــها ــه  ر 

ي عمه  ي طج  على  راش رسـوي  حد بنيه  و  ووانه  و بن
   و مره  ن يعني بعأ  ر هم .اهلل
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والمســـــــلمون يورجـــــــون  ـــــــي  يـــــــام وكــــــان رســـــــوي اهلل 
 (1).المواسم   يلقون النا  ويدعوهم  لى انسالم( 

يالنيــه جــوف علــى صــالبنه  ــي الحــق ال  وبقــي الرســوي
 و الـم  و نهديـد بالقنـي عـن نبليــ  رسـالة ربـه والسـعي نوــراي 

نقا هم   كـان يجهـد مـن النـار النا  من ال لمات  لى النور وا 
ليعو  ال ين يريدون قنله  لى ما  يه سعادة الدنيا ووير اآلورة 

 وقلبه من طر عليهم  ال يهندوا .
م مــــرات الالالــــة  عــــوام عجــــاف  مليئــــات بــــالجوف واأللــــ -

 ومن حوله ما ال يطاق.   والصبر عانى  يها رسوي اهلل
و ـــي المحـــرم مـــن ســـنة ع ـــر مـــن النبـــوة حـــدث نقـــأ 

بـين راأ بهـ ا   و لك  ن قري ـا كـانوا ة و ك الميالاقالصحي 
نق ـها مـن كـان كـاره  كاره لها  سعى  ـيالميالاق والصحي ة و 

ن   وكـا بو جهـي يحـوي بيـنهم وبـين نم يقهـا   ننا ف معهم لها
 وبـــر     لــك  ن اهللبــو طالــل جـــال   ــي ناحيــة المســـجد 

 نــــه ســــلط علــــى الصــــحي ة دودة األر ــــة  عكلــــت   الرســــوي
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ة و لم ولم يبـق بهـا غيـر  كـر جمي  ما  يها من جور وقطيع
بـــ لك عمـــه الـــ ل  وبـــر قـــريش بـــ لك     ـــعوبر النبـــياهلل

 لكــم علــي  ن  د عــه  لــيكم وقــاي لهــم  ن كــان ابــن  وــي كا بــا 
مـــن ن ـــاهركم علينـــا    وان كـــان صـــادقا  هـــي نننهـــونهنقنلونـــ

 فويننهي الحصار
  . وا قوا على  لك ونعاهدوا عليه و و  عليهم الموااليق

 قــاموا  لــى الصــحي ة  ن ــروها  ــإ ا األر ــة  كلــت بنــود 
وكـان األمـر كمـا  وبـر  ()باسدم  اللأدمال لم ولـم نبـق غيـر 
ر بــن   )وكــان كانــل الصــحي ة منصــو  بــه الصــادق األمــين

 (1).عكرمة قد  لت يده (
ومــن معــه مــن ال ــعل بعــد  ن نــم نقــأ  ووــري الرســوي

وا آيــــة ع يمــــة نــــدي علــــى   ورغــــم  ن الم ــــركين ر الصــــحي ة
  م نالمــ  قلــوبهم النــي غل هــا الكبــر   ال  نهــا لــصــدق النبــوة

ويلمســوا حنانــه  بــععينهم و ل آيــة  كبــر مــن  ن يــروا النبــي 
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و ا ــت  ور وا  والقــه ومـــا  وحبــه والرحمــة النــي مـــألت قلبــه
 ودعـه اهلل  يـه مـن نــور يعسـر القلـول ويسـكر األروا  ف  مــن 

    ما من آية بعدها نهديه .وال يهندل  يرس حبيل اهلل
 هام اُح ان

) لــب المــرأ بــعبي طالــل  لــم يلبــث  ن وا نــه المنيــة  -
ة بعـــد الوـــروي مـــن ال ـــعل بســـنة  ـــي رجـــل ســـنة ع ـــر للنبـــو 

 .  هر
ي طالـل بنحـو  ـهرين  و بالالالـة نو يـت  م وبعد و اة  بـ

المــ منين وديجــة الكبــرس ر ــي اهلل عنهــا  ــي الســنة العا ــرة 
    اك  ـي   من النبوة ولهـا ومـ  وسـنون سـنة ورسـوي اهلل

 الومسين من عمره .
وقعـــت هانـــان الحادالنـــان الم لمنـــان وـــالي  يـــام معـــدودة 

لــم    الــم ــاهن ت م ــاعر الحــ ن واأللــم  ــي قلــل رســوي اهلل 
   قــــد نجرئــــوا عليــــه نــــ ي ننــــوالى عليــــه المصــــائل مــــن قومــــه

 ــا داد غمــا   بالنكــاي واأل س بعــد مــوت  بــي طالــلوكا ــ وه 
   وــــري  لــــى الطــــائف رجــــام  ن علـــى غــــم حنــــى يــــئ  مـــنهم
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   لــم يــر مــن دعونــه  و يــ ووه وينصــروه علــى قومــهيســنجيبوا ل
ينـي ي ول ولم ير ناصرا  بي آ وه   د األ س ونـالوا منـه مـالم 

 قومه حنى رموه بالحجارة  عدموا قدميه ال ري نين.  
وألجي نوالي مالي ه ه اآلالم  ـي هـ ا العـام سـماه رسـوي 

 (1) (.عام األح ان  اهلل 
ـــل نالـــت ) يقـــوي عـــروة بـــن ال بيـــر ـــو طال ـــك  ب : لمـــا هل

مـا لـم نطمـ  بـه  ـي حيـاة  مـن األ س  قريش من رسوي اهلل
هام قريش ونالر علـى   حنى  عنر ه س يه من س  بي طالل

    قامـت  حـدس بنانـهرابا ودوي بينه والنرال على ر سهر سه ن
يقـوي  ورسـوي اهلل    جعلـت نغسـي عنـه النـرال وهـي نبكـي

: مـا نبكي يا بنية  ان اهلل مان   باك  ويقوي بـين  لـك: ال لها
 (1).نالت مني قريش  يم  كرهه حنى مات  بو طالل(
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 في الطائف الرسول 
ل الـــدعوة   ـــي  ســـاليينـــوف ويبنكــر   ن النبـــي) كــا - 

  حربـــا  جمعـــا و ـــردا  ســـ را وح ـــرادعـــا ســـرا وجهـــرا  ســـلما و 
كمـا رغـل ورهـل ودعـا  القص  و ـرل األمالـاي    ق 

كـــان .علــى كـــي حــاي وبكــي  ســـلول مــ الر  عــاي ــي كــي آن و 
 (1).رسوي اهلل يسعى نيجاد مرك  جديد للدعوة (
 لـــى     النبـــي ـــي  ـــواي ســـنة ع ـــر مـــن النبـــوة وـــري 

  ســارها ما ــيا ف وهــي نبعــد عــن مكــة نحــو ســنين مــيالالطــائ
على قدميه جيئة و هابا ومعه مواله  يد بن حارالة وكان كلمـا 
مر على قبيلة  ي الطريق دعاهم  لى انسـالم  لـم نجـل  ليـه 

 واحدة منها.
 لــى الطــائف  قــام بهــا ع ــرة     لمــا اننهــى رســوي اهلل

 قـالوا  وــري   امه وكلمــه  ــرا هم  ال جـ يـام  ال يـدف  حــدا مـن 
و غــروا بــه ســ هامهم وعبيــدهم يســبونه ويصــيحون   مــن بالدنــا

به حنى اجنم  عليه النا   وق وا له ص ين يرمونـه بالحجـارة 
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  عراقيبه حنى اون ل نعـاله بالـدماموبكلمات الس ه ورجموا 
وكان  يد بن حارالة يقيه بن سه حنى  صابه  ـجاي  ـي ر سـه 

به الس هام ك لك حنى  لجئـوه  لـى حـائط علـى الالالـة  ولم ي ي
  و نــى رســوي لطــائف  لمــا النجــع  ليــه رجعــوا عنــه ميــاي مــن ا

 لـى حبلــة مــن عنــل  جلــ  نحــت  لهــا ودعــا بالــدعام   اهلل
لبه كنبة وح نا مما لقي مـن الم هور ال ل يدي على امنالم ق

يدد  اللأددم هل: )  و ســ ا علــى انــه لــم يــ من بــه  حــد  قــايال ــدة
وهددواني هلدد  النددا  يددا  تو ضددعف قددوتي وقلددة حيلتدديأَددك

هلدد  مددن ت حمين أنددٍ رب المستضددعفين وأنددٍ ربدديأرحددم الددرا
هن لم  ؟تكلني؟ هل  بعيد يتوأمنيت أم هل  هدو ملكته أمِر

ولكددن هافيتدد  هددي أوسددع  تيكددن بدد  هلددي  ضددب فددال أبددالي
وصددل   تبنددور ووأدد  الددذِ أَددرقٍ لدده الظلمدداٍت أهددوذ لددي

يحدل  واْلخدرة مدن أن تند ل بدي  ضدب ت أو نيادهليه أمر ال
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تد  ترضد ت وال حدول وال قدوة هال ت ل  العتبد  حهلي سخط 
 .(1)(ب 

 وآمن له عدا  وهو غالم ألهي البسنان نصرانيا .
ورج  رسـوي اهلل كئيبـا مح ونـا منكسـر القلـل  بعـث اهلل 
 ليــه جبريــي ومعــه ملــك الجبــاي يســنعمره  ن يطبــق األو ــبين 

ـــر بـــه النبـــيكـــةعلـــى  هـــي م  م المـــ منين      وهـــ ا مـــا  وب
عائ ــة وهــي نســعله هــي  نــى عليــك يومــا كــان   ــد عليــك مــن 

كددان أَددد مددا لقيددٍ )لقيددٍ مددن قومدد  مددا لقيددٍ و : يــوم  حــد
 ت اذ هرضٍ نفسي هل  ابن هبد ياليدل بدنمنأم يوم العقبة

وأندا مأمدوم  -هبد كالل فلم يوبني هلد  مدا أردٍت فانطلقدٍ
 تفق هال وأنددا بقددرن الثعالددب فرفعددٍهلدد  ووأددي فلددم أسدد –

رأسي فيذا أنا بسحابة قدد أظلتنديت فديذا بأدا وبريدل فنداداني 
ت وقدد د سدمع قدول قومد  لد  ومدا ردوا هليد هن اهلل ق :فقال

ت فنداداني ملد  مل  الوبال لتد مر  بمدا َدئٍ فديأم بعث هلي 
الوبددال فسددلم هلددي ثددم قددال يددا محمددد ان اهلل قددد سددمع قددول 
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بعثنددي ربدد  لتدد مرني بدد مر  ملدد  الوبددال قدد وأنددا  تمد  لدد قو 
)وهمدا وددبال  هن َدئٍ أن أطبدق هلديأم اُخَدبين تفمدا َدئٍ

: بددل أروددو أن يخددرص مددن أصددالبأم مددن  مكددة ( قددال النبددي
 .(1)(ت ال يَر  به َيئاوحد يعبد اهلل 
مـــن الطـــائف راجعـــا  لـــى  ولمـــا انصـــرف رســـوي اهلل )

 ـي وادل نولـة   حنى   ا كان   من وبر القيفمكة حين يئ
قام من جوف الليي يصلي  مر به ن ـر مـن الجـن الـ ين  كـر 

ـــهاهلل و  مـــن     لمـــا  ـــر هـــم ســـبعة ن ـــر مـــن الجـــن  اســـنمعوا ل
  (1).(  قد آمنوا  لى ما سمعواصالنه ولوا  لى قومهم من رين

ي مو ــعين  ــي ســورني األحقــاف  لــك  ــ وقــ  اهلل 
 .والجن

                                                 

مـــــن   س الم ـــــركين   بـــــال مـــــا لقـــــي النبـــــي  صـــــحيب مســـــلم (1)
 . 1715برقم 1410/ 3والمنا قين

 . 555/ 1ناريم الطبرل (1)
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  پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ چ

 ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ

 . (1)  چ  ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ
 

 ڀ  ڀ ڀ   ڀ پ پ پ      پ ٻ  ٻ    ٻ ٻ ٱ چ

 ڤ ڤ   ڤ ڤ  ٹ ٹ    ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ  ٺ      ٺ ٺ ٺ

 چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ            ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ

    ژ ژ ڈ       ڈ ڎ ڎ           ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ

  ڳ ڳ ڳ ڳ    گ گ گ گ ک ک  ک ک      ڑ ڑ

 ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ھھ ھ ہ ہ           ہ ہ ۀ
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 ۅ ۅ ۋ ۋ   ٴۇ ۈ   ۈ  ۆ     ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .(1)چۉ
وحقــا كــان هــ ا الحــادث نصــرا آوــر  مــده اهلل مــن كنــو  
غيبــه المكنــون بجنــوده النــي ال يعلمهــا  ال هــو  الــم  ن اآليــات 

 ي طيها ب ارات بنجا  كانت الني ن لت بصدد ه ا الحادث 
وان  ل قـــوة مـــن قـــوات الكـــون ال نســـنطي   ن  دعـــوة النبـــي

 ک  ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ چنحوي بينها وبـين نجاحهـا

 .(1) چڱ ڳ ڳ  ڳ گڳ گ گ گ ک   ک
     

    .(3) چ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ

ما  من  هي الطائف ولم يجيبوه  لى  )ولما رج  النبي
   لمــا دنــا مــن مكــة مكــث قه ونصــرنهدعــاهم  ليــه مــن نصــدي

                                                 

 .10 -1 الجن سورة  (1)
 .31االحقاف  سورة  (1)
 .11الجن  سورة  (3)
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ســيد  –ن عــدلبحــرام وبعــث رجــال مــن و اعــة  لــى المطعــم بــ
 عجابـه الـى  ) دوـي مكـة  ـي جـواركف( :يسـعله –من بني نو ي

جد  قــام المطعــم   ونســلب و  هــي بينــه وورجــوا  لــى المســ لــك
  يــا مع ــر قــريش  نــي قــد  جــرت محمــدا :علــى راحلنــه ونــادس

 طــاف بالبيــت   ن  دوــي  ــدوي  الــم بعــث  لــى رســوي اهلل
  والمطعـم بـن عـدل صلى عنـده ركعنـين وانصـرف  لـى بينـهو 

 (1)(.وولده حوله مسلحون حنى دوي بينه
  دولهـــا منه مـــا منو يـــا  وبـــدال مـــن  ن يـــدوي النبـــي)

ســادات قــريش علــى مســم  مــنهم  ويحرســه بالســال  ســيد مــن
 يـه   دا من بني نو ي ومبعوالا مـن و اعـة  واونياره سيومر س

    ووعـــي نـــاريوي ودبلوماســـي عميـــقاســـية مده ـــةحنكـــة سي
 جــد المطعــم ورئــي  قبيلــة بنــي نو ــي كــان قــد ننــا ف مــ  عبــد 

   لما ر ت و اعـة قـوة مطلل ال ل نصرة  وواله من الو ريال
ان   بعـــد  ن كـــ ووالـــه لـــه نحـــال وا معـــه هطلـــل ونصـــر عبـــد الم

  .  ـــإ ا بعـــث الرســـوي بيـــنهم وقـــريش صـــراف نـــاريوي قـــديم
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رجــال مــن و اعــة  لــى ســيد قبيلــة بنــي نو ــي  ــان هــ ا ال عــي 
  كمـــا هـــي نـــ كير وا ـــحة  لـــى نلـــك الوقـــائ  الناريويـــة  ـــارة 
  لف القــديم بــين عبــد المطلــل وو اعــة   ــد بنــي نو ــيبــالح

  وانــه ال يقــف معـ وال  ـي مكـة  لـي هم مـن  لـك  ن الرسـوي
 قــد ي عــي مــا  علــه جــده عبــد المطلــل  ينحــالف مــ  و اعــة  و

 ـي الواقـ  لـم يكـن يسـنعطف  يسننصر بـالو ري   الرسـوي 
  بقدر ما كـان يهـدده وياليـر مواو ـه  جواره المطعم ليدوي  ي

لــم نكــن مجــرد نبــي  وحمايــة المطعــم بــن عــدل لرســوي اهلل 
  و كانت رعاية لمصلحنه وحماية لو عه  بقدر ما ونعاطف

نو ي  يدوي  ي جوار بني صمت قريش وهي نرس الرسوي 
وو ـا مـن   بي يحرسونه بالسال   لم يكن وو ا من سالحهمو 

   (1) .(سال  و اعة وسال  الو ري
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 أإلسرا  والمعراص 

 مـن مكـة المكرمـة  لـى بيـت لـيال انسرام نوجه النبي 
ــــد  ــــول بجســــده    والمعــــراي صــــعوده المق  لــــى العــــالم العل

ال ـريف وروحـه األطهـر الـم  لـى سـدرة المننهـى الـم العـروي بـه 
ا منــه حنــى كــان قــال قوســين  و لــى الجبــار جــي جاللــه  ــدن 

    عوحى  لى عبده ما  وحى .    دنى
   مـا  ي اآلية األولى من سورة انسراموانسرام م كور 

آيانهـا السـابعة  المعراي  قيي: انه مـ كور  ـي سـورة الـنجم مـن
مــــ كور  ــــي هــــ ه اآليــــات غيــــر   وقيــــي ال لــــى الالامنــــة ع ــــر

 .المعراي
  .ي وقت انسرام والمعراي بعل سنة حدث و ونلف  

نعليــي هــ ه الرحلــة هــو قولــه و وجــ  و ع ــم مــا ورد  ــي )
  . (1) چ ٺ ٺ    ٺ چ :نعالى

                                                 

 .1االسرام   (1)
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 :  قــــــاي عــــــ  مــــــن قائــــــيوهــــــ ه ســــــنة اهلل  ــــــي األنبيــــــام

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ        ٿ ٿ ٿچ

. (1) چ  ے ھ ھ  ھ چ :  وقــاي لموســى(1) چ ڤ
 :وبين مقصود ه ه انرادة بقوله

 بعد اسنناد علوم األنبيام  لى  چ ڤ ٹ ٹ چ
مــن عــين اليقــين مــا ال يقــادر قــدره   ر يــة اآليــات يحصــي لهــم

 ينحمـي    ينحملون  ي سبيي اهلل مـا الولي  الوبر كالمعاينة
  ونصير جميـ  قـوات الـدنيا عنـدهم كجنـا  بعو ـة ال غيرهم

  (3).( ا ما ندوي عليهم بالمحن والع اليعبئون بها  
يكــــن انســــرام لــــم  بــــو الحســــن النــــدول: ) يقــــوي األســــنا 

اآليـات الكبـرس مجرد حادث  ردل بسيط  ر س  يـه رسـوي اهلل 
بـــي  –نـــا ونجلـــى لـــه ملكـــوت الســـماوات واألرأ م ـــاهدة عيا

                                                 

 .75االنعام  سورة  (1)
 .13طه  سورة  (1)
   .13    الرحيق المونوم (3)
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يـــة الغيبيـــة علـــى ا ـــنملت هـــ ه الرحلـــة النبو  – يـــادة  لـــى  لـــك
:  قد  ـمت معان دقيقة كاليرة  وا  ارات حكيمة  بعيدة المدس

للنــان ن لنــا  ــي و علنــت الســورنان الكريمنــان ا قصــة انســرام 
مـام  الـنجم(  ن محمـدا انسرام و  عنه ) هـو نبـي القبلنـين  وا 

مام األجياي بعده وارث األنبيام قبله  و الم رقين والمغربين   وا 
ـــ   والبيـــت ت  ـــي  وصـــه و ـــي  ســـرائه مكـــة بالقـــد  قـــد النق
 ا    كــان هــمســجد األقصــى وصــلى باألنبيــام ول ــهالحــرام بال

نســـــــانية نعاليمـــــــه يـــــــ انا بعمـــــــوم رســـــــالن   ه وولـــــــود  مامنـــــــه وا 
و  ـــادت هـــ ه الســـورة   صـــالحينها الوـــنالف المكـــان وال مـــانو 

  وقيادنـــه ووصـــف  مامنـــه  الكريمـــة نعيـــين  وصـــية النبـــي
سـالنه   وبيـان ر نة األمة الني بعث  يها وآمنـت بـهونحديد مكا

   (1).مم (  ومن بين ال عول واألودورها ال ل سنمالله للعالم
لنبيـه  كما  ن لإلسرام والمعـراي داللـة علـى حـل اهلل 

  حــوك ــان كــان  هــي األرأ كــ بوك وآ وك و دمــوا قلبــك وجر 
                                                 

ـــــة (1) ـــــي  حـــــداث  الســـــيرة النبوي عـــــن  113   عـــــرأ وقـــــائ  ونحلي
 األسا   ي السيرة : سعيد حوس .
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بــا مــا  ــان اهلل يعو ــك  ير عــك ويــدنيك ويقربــك ويعو ــك قر 
كانــت اللــة مــن الب ــر مــا   وان  نــيب لســواك دليــي حــل ونكــريم

ـــا ـــوك  ما  قبلنـــك نبي ـــام يقبل وان كانـــت   مـــا هـــاهم جمـــ  األنبي
   ــــان ر صــــغرها وصــــغر األرأ ع ــــيرة نحاربــــك مدينــــة  و
 نعالى . مام ملكوت الملك الجبار نبارك و جميعا 

 السعي بالدهوة هل  القبائل واُفراد 

منــ   مــره اهلل ســبحانه ونعــالى بــالجهر   د ل النبــي -
وكان  بالدعوة  ن يوري  ي موسم الحج و يام  سواق العرل 

 لــــى   ســــواق: عكــــا   ومجنــــة  و و المجــــا   ــــهرها الالالــــة 
 منا ي القبائي يدعوهم  لى انسالم . 

 ــالنقى  ــي موســم الحــج للســنة الحاديــة ع ــرة للنبــوة ن ــرا 
من الو ري من مدينة يالرل عددهم سنة رجاي  عرأ عليهم 
انســالم و قــر  علــيهم القــرآن  عســلموا بعــد  ن وجــد الويــر  لــى 

ا لـة النـور ونسـمات حملـت الويــر قلـوبهم سـبيال  كـانوا بدايـة ق
  لى  هلهم بعد  ن حملوا راية انسالم  لى يالرل .

 



 18 

 بيعة العقبة اُول  

عـــد عـــام مـــن  ـــي العـــام الالـــاني ع ـــر مـــن البعالـــة وب -
  جــام  ــي موســم الحــج االنــا ع ــر  ســالم  ــبال يالــرل الســنة

  رجــال ع ــرة مــن الوــ ري واالنــان مــن األو  يعلنــون للنبــي 

بــادة بــن وكــان ع  )ه  ــي عقبــة منــى ويبــايعوههم ويلنقــو  ســالم
 : بايعنـــا رســـوي اهلل الصـــامت الو رجـــى ممـــن بـــاي   يقـــوي

  على  ن ال ن رك باهلل  وال نسرق  وال ن ني  وال نقني  والدنا
بهنـــان ن نريـــه بـــين  يـــدينا و رجلنـــا  وال نعصـــيه  ـــي وال نـــعني ب
ينم مــن  لــك  ــيئا   وان غ ــ ــان و يــنم  لكــم الجنــة  معــروف

  (1)(. ن  ام ع بكم وان  ام غ ر لكم  عمركم  لى اهلل
 . كانت نلك بيعة العقبة األولى  

 معهـــم الصـــحابي مصـــعل بـــن عميـــر  وقـــد  رســـي 
 ليقرئهم القرآن وي قههم  ي الدين .

                                                 

 . 1/181السيرة النبوية البن ه ام   (1)
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بن  رارة يدعو النا   لى )و قام مصعل  ي بيت  سعد 
اي ار  ال و يهـا رجـ  حنى لم نبق دار مـن دور األنصـانسالم

النـالي عـاد مصـعل وقبي حلوي موسم الحج  .ونسام مسلمون
  ب ـــائر ال ـــو     يحمـــي  لـــى رســـوي اهللبـــن عميـــر  لـــى مكـــة

مــن مواهــل الويــر ويقــ  عليــه وبــر قبائــي يالــرل ومــا  يهــا 
 (1) (. منعةوما لها من قوة و 

 بيعة العقبة الثانية
 ي موسم الحج الالالالة ع ر من النبوة قدم من يالرل  -
ســبعون رجــال االنــان وســنون  مــن الوــ ري و حــد ع ــر الالالــة و 

 من األو  ومعهم امر نان... 
انصــاالت    لمـا وصــلوا مكـة جــرت بيـنهم وبــين النبـي

 وسط  يام الن ريق  سرية  دت  لى االن اق على  ن يلنقوا  ي
 ــي ال ــعل الــ ل عنــد العقبــة و ن يــنم هــ ا األمــر  ــي ســرية 

                                                 

 . 1عن  اد المعاد   138     ن ر الرحيق المونوم (1)
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ال  –دة  ـــي الحيطـــة  يـــا –نامـــة  ـــي  ـــالم الليـــي حنـــى  نهـــم 
 .ن من نام منهم و ن يعنون منسللينيوق و 

يوطـــط لكـــي  ـــيم بدقـــة وبســـرية   وهـــ ا  ـــعن النبـــي
 نامة.

ومعـــــه عمـــــه العبـــــا  بـــــن عبـــــد    وجـــــام رســـــوي اهلل
المطلــل وبعــد  ن نكامــي المجلــ  و بــد ت المحادالــات وكــان 
ــــا   وي مــــن نحــــدث ليبــــين لهــــم وطــــورة الموقــــف وقــــوة  العب

يـــــا مع ـــــر  قـــــاي: ) نند  ليـــــه رســـــوي اهللالجانـــــل الـــــ ل يســـــ
قومنـا    وقـد منعنـاه مـنمـنمالو ري  ن محمدا منا حيث قـد عل

  ومنعـة ممن هو على مالي ر ينـا  يـه   هـو  ـي عـ  مـن قومـه
 ي بلده وانه قد  با  ال االنحيا   لـيكم واللحـوق بكـم  ـان كنـنم 

  ومــانعوه ممــن وال ــه  نكــم وا ــون لــه بمــا دعونمــوه  ليــه نــرون
عننم ومــــا نحملــــنم مــــن  لــــك وان كنــــنم نــــرون  نكــــم مســــلموه  ــــ

ووا لوه بعد الوروي بها  ليكم  من اآلن  ـدعوه   انـه  ـي عـ  
 ومنعة من قومه وبلده .



 101 

قاي كعل بن مالك  قلنا له: قد سمعنا ما قلت   نكلم يا 
  (1).   و  لن سك ولربك ما  حببت (رسوي اهلل

حه الحـــاكم وروس انمـــام  حمـــد بإســـناد حســـن ممـــا صـــح
)هلدد   :يــا رســوي اهلل علــى مــا نبايعــك  قــايو بــن حبــان قلنــا 

ت وهلدد  السددمع والطاهددةت وهلدد  النفقددة فددي العسددر واليسددر
مدوا فدي ت وهلد  أن تقو ُمر بدالمعروف والنأدي هدن المنكدرا

وهلددد  أن تنصدددروني هذا قددددمٍ  تاهلل ال ت خدددذكم لومدددة الئدددم
واوكدددم م وأ  ت و تمنعدددوني ممدددا تمنعدددون منددده أنفسدددكهلددديكم

 (1) .(وأبنا كمت ولكم الونة
: نعـــم والـــ ل بعالـــك بـــالحق نبيـــا لنمنعـــك ممـــا قـــاي كعـــل

   بايعنـا يـا رسـوي اهلل  ــنحن نمنـ    رنـا ) ن سـنا ونسـائنا( منـه
 .هي الحلقة ورالناها كابرا عن كابر بنام الحرل و 

                                                 

 . 111/  1السيرة النبوية البن ه ام   (1)
ســـوي لل ـــيم عـــن مونصـــر ســـيرة الر   140    الرحيـــق المونـــوم (1)

 عبد اهلل النجدل .
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: يـا رســوي كـالم  بـو الهيـالم بــن النيهـان  قـاي ـاعنرأ ال
نا قاطعوها رجاي حباالاهلل  ن بيننا وبين ال يعنـي اليهـود  –  وا 

 هــي عســيت  ن نحــن  علنــا  لــك الــم   هــرك اهلل  ن نرجــ   –
  لى قومك وندعنا ف

)بــي الــدم الــدم  والهــدم  :الــم قــاي   نبســم رســوي اهلل
   حـارل مـن حـاربنم و سـالم الهدم   نا منكم وانـنم منـي

 (1).من سالمنم (
ليــه :  قمنــا  برقــاي جــاوبعــد  لــك بــد ت البيعــة العامــة  

. وو ـعوا يعطينـا بـ لك الجنـة  رجال رجـال  عوـ  علينـا البيعـة
  يديهم  ي يده ال ري ة مبايعين .

وهـــو  و ـــى النـــا  و صـــدقهم بمـــا   وقـــد و ـــى رســـوي اهلل
عاهـــدهم عليـــه  مـــا  ـــارقهم حنـــى بعـــد  ـــنب مكـــة وحنـــى بعـــد 

جســـــده ال ـــــريف  ـــــي المدينـــــة  اننقالـــــه  لـــــى جـــــوار ربـــــه د ـــــن
 .المنورة

                                                 

 .   1/111السيرة النبوية البن ه ام  (1)
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  (1).( و ما بيعة المر نين  كانت قوال) 
بيعـــة العقبـــة وســـميت هـــ ه البيعـــة بيعـــة العقبـــة الالانيـــة و 

  . وبعـــــد  ن نمـــــت البيعـــــة طلـــــل مـــــنهم رســـــوي اهللالكبـــــرس
قـومهم ينـابعون  اننوال  النى ع ر  عيما يكونـون نقبـام علـى

نسـعة مـن الوـ ري والالالـة مـن     ـنم اننوـابهمنن ي  ه ه البيعـة
 .األو 

  ميالاقـا آوـر نم اننوال النقبام  و  علـيهم النبـيولما 
ـــاي لهـــم ككفالدددة  ) أندددتم هلددد  قدددومكم بمدددا فددديأم كفدددال  :وق

يعنـي  – ت وأنا كفيل هل  قومي (الحواريين لعيس  بن مريم
 (1) .: نعمقالوا –المسلمين 

ــ   ر بهــا وجــه النــاريم ومجــرس األحــداثوهــ ه البيعــة نغي
ينلوها مــــن  نوحــــات يــــرنبط بهــــا  و يرنكــــ  عليهــــا كــــي مــــا ســــ

 واننصارات .
 

                                                 

 عن مسند انمام  حمد .  141    الرحيق المونوم (1)
 . 1/561وناريم الطبرل   1/115السيرة النبوية البن ه ام  (1)
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 طالئع الأورة

ام مجنمــ  وكانـت البيعـة الالانيــة نحمـي ب ـارة ال ــنب بإن ـ
  وكانـــت الهجـــرة نعنـــي  ســـالمي ووطـــن بـــديي للنبـــي وصـــحبه

  هدار المصالب والنولي عـن األمـوايم ارقة الوطن واألهي وا  
وانقدام على نجربة يل ها الغموأ ويكنن ها المجهوي  الـم  ن 

 ريق مح وف باألوطار وغير آمن.الط
ولكنهــا هجــرة حــل بــاهلل والــى اهلل  ــي قا لــة نــور وويــر 

رســوي الرحمــة  يســهي ألجلهــا كــي يحــدو ركبهــا ب ــير الويــر و 
قـــد  وبـــر  يمـــا روس البوـــارل  ـــي    وكـــان الرســـوي صـــعل

)قـد  صحيحه من حديث  م الم منين عائ ة ر ـي اهلل عنهـا
نوي بـين البنـين     ريت سبوة  ات ريت دار هجرنكم

 (1).(نانوهما الحر 

                                                 

وصـحيب ابـن   117بـرقم   1/804بـال جـوار  بـي بكـر   البوارل (1)
 . 15/185حبان
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) ر يـــت  ـــي المنـــام  نـــي  هـــاجر مـــن مكـــة  وقـــاي
هل وهلــي  لــى  نهــا اليمامــة  و  لــى  رأ بهــا نوــي  ــ 

 (1) .   إ ا هي المدينة يالرل(هجر
  ينوا قون ويورجون وهم يو ـون  لـك ) وابند  المسلمون

وكان  وي من وصي المدينة  بو سلمة بن عبـد األسـد الـم قـدم 
عــده عــامر بــن ربيعــة معــه امر نــه ليلــى بنــت  بــي حالمــة  هــي ب

 وي  ـــــعينة قـــــدمت المدينـــــة الـــــم قـــــدم  صـــــحال رســـــوي اهلل  
   ن لــــــــوا علـــــــــى األنصــــــــار   ــــــــنووهم ونصـــــــــروهم  رســــــــاال
   (1).وآسوهم(

وبعــد  ــهرين وب ــعة  يــام مــن بيعــة العقبــة الكبــرس لــم 
ــــق بمكــــة  ال رســــوي اهلل  ــــو بكــــر يب ــــي  و ب ــــن  ب ــــي اب وعل

                                                 

ـــا النبـــي   صـــحيب مســـلم (1) ـــال الر يـــا بـــال ر ي ـــرقم  4/1771كن ب
1171 . 

 .153   حليي  حداثنعرأ وقائ  و   السيرة النبوية (1)
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ومــــــن  حنبســــــه الم ــــــركون كرهــــــا   و مــــــريأ  و  طالــــــل
  .  عيف

    وصاحبه هورة النبي 
 ک ک ڑ ڑ  ژ ژ چ :قــاي اهلل نعــالى) 

 ر ــــــــــــــد اهلل . (1) چ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک
و لهمــه بهــ ا الــدعام  ن يجعــي لــه ممــا هــو  يــه  رجــا   نبيــه

قريبا ومورجا عاجال   ع ن اهلل نعالى  ي الهجـرة  لـى المدينـة 
  (1) .(له دارا وقرارا و هلها له  نصاراال  صارت حيث األحب

 ن ي  ليـه  وكانت قريش نعاهدت سرا على قني النبي 
  وان اهلل يوبره بما بينت قـريش ومكـرت  جبريي بوحي ربه

  قد   ن للنبي بالهجرة  وكانت قريش قد  حاطت بيـت النبـي
ــــى النبــــي ــــدولوا  ل ــــي لي ــــام ينن ــــرون مننصــــف اللي ــــة لئ  ب ني

م مجنمعـــين  ي ـــي  بـــين القبائـــي دمـــه  هـــ ا ربوه بســـيو ه ي ـــ
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  لكــــن اهلل ســــبحانه ونعــــالى جبــــار الســــماوات واألرأ مكــــرهم
  و ـي هـ ا قبي ومن بعد  يجير وال يجار عليهبيده األمر من 
    ڳ ڳ    ڳ  گ گ  گ گ  ک ک چنــــــــــ ي القــــــــــرآن 

 .(1)چ ڻ ڻ ں ڱں  ڱ ڱ ڳڱ
ح نــة مــن  وــ    ) ورغــم اســنعداد قــريش  ال  ن النبــي

نــرال  ــي يــده و وــ  اهلل علــى  بصــارهم عنــه  ــال يرونــه  جعــي 
  نلــو علــيهم ســورة يــ ينالــر  لــك النــرال علــى ر وســهم وهــو ي

  الــم انصــرف نهم رجــي  ال وجعــي علــى ر ســه نرابــاولــم يبــق مــ
  (1) . لى حيث  راد  ن ي هل
وعليـه  قـد بـات  ـي  ـراش النبـي وكـان انمـام علـي

 برده .
 ــــي  ــــهر ربيــــ  األوي ســــنة الــــالث وكانــــت هجرنــــه )

ع رة مـن بعالنـه و لـك  ـي يـوم االالنـين كمـا رواه انمـام احمـد 
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: ولـد نبـيكم بإسناد صـحيب عـن بـن عبـا  انـه قـاي  ي مسنده
يـــوم االالنـــين ووـــري مـــن مكـــة يـــوم االالنـــين ونبـــئ يـــوم االالنـــين 

 .(1)ودوي المدينة يوم االالنين ونو ي يوم االالنين (
  جـرة و ر س دقـة النوطـيط  يهـاة اله ن مـن نعمـي بحادالـ

قـدمانها ودقة األو  باألسبال من ابندائها  لـى اننهائهـا ومـن م
  يــدرك  ن النوطــيط المســدد بــالوحي  ــي  لــى مــا جــرس بعــدها

  وان النوطــيط جــ م مــن الســنة كــان قائمــا حيــاة رســوي اهلل
انلهـي  ـي كـي مـا طولـل بــه  النبويـة  وهـو جـ م مـن النكليـف

بالنن يــــ    ــــرف النبــــيحــــان وقــــت الهجــــرة و  عنــــدما  .المســــلم
ت رغم مـا  كنن هـا نالح  وجود نن يم دقيق للهجرة حنى نجح

  :  نمالي  يمن صعال وعقبات
 لـــى بيـــت  بـــي بكـــر وقـــت  ـــدة   جـــام رســـوي اهلل  -

  .الحر ) وهو الوقت ال ل ال يوري  يه  حد(
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و جــام  لــى    و ــام  وصــينه  النــام مجيئــه للصــديق -
 نلالما .بيت الصديق م

  ولمـا نكلـم لـم  ن يوري من كان عنده مر  با بكر -
 يبين  ال  مر الهجرة دون نحديد االنجاه .

 كربيال ومن بال ول ي  ي بيت  بي وكان الوروي ل -
 .معلو ة للقوم بل  االحنياط مداه  بانوا  طرق غير -
 كانــت  كــرة   ــي  ــراش النبــي نــوم انمــام علــي -

دعنهم وصــر نهم عــن الرســوي حنــى ناجحــة  ــللت القــوم ووــ
  ولقد  لت ناية اهلل وهم نائمونوري  ي جنب الليي نحرسه ع

 بصارهم معلقة بعد اليق ة بم ج  الرسوي  ما كانوا ي ـكون 
انمــام  جى  ــي بردنــه  ــي حــين  ن النــائم هــو ــي انــه نــائم مســ

 .علي
 :عليات الرحلـة قـد دبـرت نـدبيرا محكمـاونرس احنياج

ودائــ  الــم يلحــق ليوــدف القــوم ويســلم ال النبــيينــام  ــي  ــراش 
ابرات الصـادق   وعبد اهلل بن  بـي بكـر صـاحل الموـبالرسوي

 سمام  ات النطاقين حاملة النموين   و وكا ف نحركات العدو
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من مكة  لى الغار  وعامر بن  هيرة الراعي البسيط ال ل قدم 
اللحـــم واللـــبن  لـــى صـــاحبي الغـــار وبـــدد آالـــار  قـــدام المســـيرة 

  وعبـــد اهلل بـــن  ريقـــط ن رســـها القـــومالناريويـــة بعغنامـــه كـــيال ي
دليــي الهجــرة األمــين ووبيــر الصــحرام البصــير  ينن ــر   ــارة 
 البدم من الرسوي ليعو  الركل طريقه من الغار  لى يالرل .

 
 هــــ ا نــــدبير لألمــــور علــــى نحــــو رائــــ  ودقيــــق واحنيــــاط 

 ن   ـوا  الهجـرة  ـيلل روف بعسلول محكم وو   لكي م
ميـــ  الالغـــرات  ونغطيـــة بديعـــة لكـــي   وســـد لجمكانـــه المناســـل
األ ــوا     واقنصــار علــى العــدد الــال م مــنمطالــل الرحلــة

ـــــر  يـــــادة وال  ســـــراف ـــــد  وـــــ  الرســـــوي باألســـــبال  .مـــــن غي لق
   وــ ا قويــا حســل اســنطاعنه وقدرنــه..ومن الــم بانــت المعقولــة

 عناية اهلل منوقعة .
  ئي  كــي الوســا عــد كــي األســبال وانوــ  ن رســوي اهلل

 .ولكنه  ي الوقت ن سه م  اهلل يدعوه ويسننصره
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  وهي دالئـي وقعت معج ات حسية و ي هجرة النبي)
 ومـن  لـك نسـيج ملموسة على ح   اهلل ورعاينه لرسوي اهلل

مـ   م   العنكبوت على  م الغار ومنها مـا جـرس لرسـوي اهلل
ســوارل    ومــا جــرس لــه مــ  ســراقة ووعــده  يــاه بــعن يلــب معبــد
      (1).  وهو ما ن ور به كنل السيرة (كسرس

 
امـــــا مـــــن البعالـــــة هـــــاجر النبـــــي بعـــــد الالالـــــة ع ـــــر ع -
بعـــد الالالـــة ع ـــر عامـــا مـــن   قو بـــو بكـــر الصـــدياألمـــين

ونهـ يل الصـحابة  يـدعوا  لـى نوحيـد اهلل البعالة ق ـاها 
ين ـر     كـان  لى دنيا الص ام والصدق وانوال ونقلهم 

ســـموا ي  ـــي  ات الوقـــت نمو جـــا جديـــدا لرجـــاي انســـالم ويبنـــ
 .بعوالق و مائي يصعل نصديقها

مــــــًا مــــــن الـــــدعوة دوــــــي الرســــــوي بعـــــد الالالــــــة ع ـــــر عا
يــــ  األوي مــــن الســــنة األولــــى المدينــــة المنــــورة  ــــي ربالكــــريم
 .للهجرة
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 حالة الموتمع في المدينة هند الأورة
نمـام ا  لـى المدينـة كـان هـو عندما وصي رسوي اهلل 

  مجنمـ  والدولـة انسـالمية الجديـدةوالقائد والهادل  ي بنـام ال
 ــي المدينــة كانــت  واألقــوام النــي كــان يواجههــا رســوي اهلل 

وهــ ه   )علــى الالالــة  صــناف  يونلــف كــي صــنف عــن اآلوــر
 :األصناف هي

 : أصحابه من الصفوة الكرام البررة .1
  ة  ليهمه  قد اونلف ال رف بالنسب بالنسبة  لى  صحاب
  جمعهم كلمة جامعة و هدا هم من قـة هم  ي مكة وان كانت ن

 ال  نهـــم كـــانوا من ـــرقين  ـــي بيونـــات  ـــنى    الم مطـــرودين 
  ال يســـنطيعون  ن مقهـــورين لـــم يكـــن لهـــم مـــن األمـــر  ـــيم

  لــ لك كانــت الســور المكيــة مــ  انســالمي الجديــديقيمـوا المجن
نــي يمكــن ال نقنصــر علــى ن صــيي المبــادئ وعلــى الن ــريعات

علــى البــر والويــر    وعلــى الحــث ن يعمــي بهــا كــي  ــرد وحــده
   وننهى عن الر ائي والدنايا .ومكارم األوالق
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   قـد آن  ن مدينة  كان  مر المسـلمين بعيـديهم ما  ي ال
يواجهـــــــوا بمســـــــائي الح ـــــــارة والعمـــــــران وبمســـــــائي المعي ـــــــة 

  السياســـــة والحكومـــــة والســـــلم والحـــــرل واالقنصـــــاد وبمســـــائي
والن صيي الكامي لمسائي الحالي والحرام والعبادة وكي مسائي 

 الحياة .
  بــي ا ال يمكــن  ن يســننل  ــي يــوم وليلــةومجنمــ  كهــ 

يسـنل م  منـا طــويال ينكامـي  يــه الن ـري  والنقنــين مـ  النالقيــف 
 اهلل   وكان رسويك يال به ا الن ري    والندريل وكان اهلل

وكـان هـ ا  ع ـم مـا يواجـه رسـوي   قائما بنن ي ه وانر اد  ليه
ــــد  اهلل عوة بالنســــبة للمســــلمين وهــــ ا كــــان المقصــــود مــــن ال

 .انسالمية والرسالة المحمدية
 ــي   قســم جماعــة المســلمين ن ــنمي علــى قســمين كانــت

وهـــم األنصـــار وكـــان بيـــنهم ننـــا ر   ديـــارهم و ر ـــهم و مـــوالهم
هم مسنحكم وعدام م من من   مد بعيد  وقسـم آوـر نركـوا ديـار 

 و موالهم ومعا هم وهم المهاجرين .
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وهــم مــن صــميم قبائــي : المَددركون الددذين لددم ي منددوا .2
المدينــة ولــم نكــن لهــم ســيطرة علــى المســلمين وكــان مــنهم مــن 

ومــنهم مــن   هــر  ســالمه وهــو   يــن اآلبــامينــردد عــن نــرك د
 والمسلمين .  يبطن البغ ام والعداوة لرسوي اهلل

 ــــدوا  لــــى  رأ الحجــــا  وهــــم عبرانيــــون و  :اليأددددود.3
لكنهم لم   العربية  ي ال ل واللغة والح ارة صبغوا بالصبغة 

  بــــي كــــانوا ي نوــــرون بجنســــينهم ينــــدمجوا  ــــي العــــرل قطعــــا
ويــــرون  ن  انســــرائيلية ويحنقــــرون العــــرل ويســــمونهم  ميــــين

  وكــــانوا مهــــرة  ــــي  نــــون الكســــل  مــــواي العــــرل مباحــــة لهــــم
 ــــــنغلون بالربــــــا  وكــــــانوا  يــــــديهم النجــــــارة وي والمعي ــــــة و ــــــي

م  ـي المدينــة الالالــة   وكـان مــنه صـحال مكــر ودسـائ  و ــنن
 :  قبائي م هورة

حل ــام للوــ ري وديــارهم داوــي المدينــة( بنــو بنــو قينقــاف )
ام األو  وديــــــارهم والقبيلنـــــان حل ـــــلن ـــــير  وبنـــــو قري ـــــة )ا

ت ناليـــر الحـــرول بـــين ( وهـــ ه القبائـــي كانـــب ـــواحي المدينـــة
انوا يبطنـــــــون   ـــــــد العـــــــداوة لإلســـــــالم وكـــــــ .األو  والوـــــــ ري
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نجاســــروا علــــى   هارهــــا  ال بعــــد وان كــــانوا لــــم ي وللرســــوي
 .حين

ش ووــاري المدينــة كانــت  لــد قــوة  ــد انســالم هــي قــري
( الــــم لمــــا النــــي آ ت المســــلمين وعــــ بنهم )حينمــــا كــــانوا بمكــــة

  نـــــة صـــــادرت  مـــــوالهم و ر ـــــهم وديـــــارهمهـــــاجروا  لـــــى المدي
  وبعـد والق ـام عليـه  ل الـدعوةوننمرت على ال نك بصاح

الهجـــرة قامـــت بـــدورها السياســـي لمـــا لهـــا مـــن صـــدارة دنيويـــة 
كي و عامــة دينيــة بــين  وســاط العــرل  ــعغرت غيرهــا مــن م ــر 

  حنـــى صـــارت المدينـــة  ـــي  ـــبه الج يـــرة  ـــد  هـــي المدينـــة
 مقاطعة  ديدة.

هــ ه هــي الق ــايا والم ــاكي النــي كــان يواجههــا رســوي 
ماما قائدا دينةحين ورد الم اهلل   (1).بص نه رسوال هاديا وا 
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 السنة اُول  للأورة
  بـــد   ـــي المدينـــة  حـــين اســـنقر المصـــط ى وصـــحبه

بنعسي  الدولة انسالمية وبنـام المجنمـ  انسـالمي  ـي وقـت 
 اسنمر  يه بالدعوة  لى اهلل .

ــر ال   كــان ــر الــبالد  ــي  ات الوقــتيعما   قلــول ويعما
 : عنم

وكــان  وي مــا قــام بــه رســوي  :النبددِو بنددا  المسددود -
 ـــي المكـــان الـــ ل بركـــت  يـــه  هـــو بنـــام المســـجد النبـــولاهلل

دوـــــي    روس البوـــــارل  ـــــي صـــــحيحه  ن رســـــوي اهللالناقـــــة
المدينة راكبا راحلنـه  سـار يم ـي معـه المسـلمون حنـى بركـت 

يصلي  يه يومئـ  رجـاي بالمدينة وهو  عند مسجد رسوي اهلل
( للنمـر ربـدا )مو ـ  يج ـف  يـه النمـروكان م  من المسلمين

لسهي وسهيي غالمين ينيمين  ي حجر  سعد بـن  رارة   قـاي 
)هددددذا هن َددددا  اهلل  :حــــين بركــــت بــــه راحلنــــه رســــوي اهلل 

ما  ـي المربـد الغالمـين  سـاومه  الـم دعـا رسـوي اهلل (المن ل
ـــا رســـوي اهلل ـــك ي    ـــعبى لينوـــ ه مســـجدا  قـــاال: ال بـــي نهبـــه ل
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يقبلــه منهمــا هبــة حنــى ابناعــه منهمــا وط ــق  ن  رســوي اهلل
  (1) .ينقي معهم اللبن  ي بنيانه رسوي اهلل

و رف رسوي اهلل   ي العمي ببنـام المسـجد مـ   صـحابه 
و رل  وي معوي  ي ح ر األسا  ال ل بلـ  الالالـة   رف الـم 
انــــد   المســــلمون يبنــــون األســــا  بالحجــــارة والجــــدران بــــاللبن 

الســقف مــن جريــد النوــي وعمــده الــ ل يعجــن بــالنرال وجعــي 
الجــــ وف و ر ــــت  ر ــــه مــــن الرمــــي والحصــــبام وبلــــ  طــــوي 

  وجعلــت لــه بلــة  لــى  لمــ وره مائــة  رافالمســجد ممــا يلــي الق
 الالالة  بوال .

ده ال ــــريف حجــــرات حــــوي مســــج وبنــــي لرســــوي اهلل )
  وكانــت بيــوت مــن نر اــ  عــن الــدنيا لنكــون مســاكن لــه وألهلــه
ـــبن و ور هـــا و بنغـــى الـــدار ا آلوـــرة   قـــد كانـــت مبنيـــة مـــن الل

والطـــين وبعـــأ الحجـــارة وكانـــت ســـقو ها مـــن جـــ وف النوـــي 

                                                 

  3/1411و صــحابه  لــى المدينــة    بــال هجــرة النبــي  البوــارل (1)
 . 3614برقم
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ـــام قصـــيرة البنـــام ينالهـــا الغـــالم  والجريـــد  وكانـــت صـــغيرة ال ن
    (1).ال ارف بيده(

 وكان  ي م ورة المسجد النبول الصس ة  و ال سلة .
يــــعول   ة  سلــــة  ــــي مــــ ورة  مســــجد رســــوي اهللوالصــــ 
 ين واليها ينسل  هي الص ة . ليها المساك

وهــ ه الوطــوة  :الم اخدداة بددين المأدداورين واُنصددار -
مهمة لبلورة المجنم  انسالمي الجديد القائم على المحبة  ـي 
اهلل المجنمـــــ  المنكـــــانف الـــــ ل ال يـــــ من  يـــــه  ال مـــــن يحـــــل 

ســه  يــ الر علــى نووانــه مــا يحــل لن ســه  و  ــوق مــا يحــل لن 
الحــل والنناصــر ســالم قــائم علــى   وانن ســه وان كــان بحاجــة

   والود والص ام .والنعا د والنكا ي
وم اوـــــاة المهـــــاجرين واألنصـــــار نرنبـــــت عليهـــــا حقـــــوق 
واصة  كالر من نلك الني بين عمـوم المسـلمين  ربطـت   ـراد 
المجنمـــ  الـــ ل كـــان قـــبال يقـــوم علـــى العصـــبية  كانـــت  وـــام 
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صـرة هـي اآل   محبنـه امي  لف اهلل  يه بـين قلـول عبـادهك
 الني نجم  عباده .

 يهـــا  ن ـــم النبـــي  :الوثيقدددة ) دسدددتور المديندددة ( -
هود   واليالمدينة من المهاجرين  واألنصار العالقة بين سكان

 . يما سمي بالصحي ة  و الكنال
 يها م هـوم األمـة بـدي القبيلـة وكانـت هـ ه  وي   و حيا 

 لبنة  ي بنام المجنم  المدني والدولة انسالمية .
ميالـــاق نحـــالف بـــين المســـلمين والمـــ منين  ـــي   نـــل ك

المدينــة بحكمــة  رســت دعــائم مجنمــ  جديــد وحــددت العالقــة 
 بينهم مسنعر ا  يها الحقوق والواجبات.

يحــــدث لهــــم بمــــا  ــــي العبــــادات مــــن ال  ــــائي  كــــان)
واألجــر والالــوال عنــد اهلل  وكــان يــربطهم بــالوحي النــا ي عليــه 

  لنكـــون هـــ ه لـــيهم  ويقر ونـــهن الســـمام ربطـــا موالقـــا يقـــر ه عمـــ
  ات الرسـالةالدراسة   عارا بما عليهم مـن حقـوق الـدعوة ونبعـ

   ال عن  رورة ال هم والندبر .



 113 

دهـــم بـــععلى القـــيم   و و وهكــ ا ر ـــ  معنويـــانهم ومـــواهبهم
  حنـى صـاروا صـورة ألعلـى قمـة مـن الكمــاي واألقـدار والمالـي

 .ر ت  ي ناريم الب ر بعد األنبيامع
مـن كـان مسـننا  ليسـنن بمـن  :اهلل بـن مسـعوديقوي عبـد 

   ولئـــك  صـــحال عليـــه ال ننـــة   ـــان الحـــي ال نـــ من قـــد مـــات
  كانوا    ي ه ه األمة   برها قلوبا  و عمقهـا علمـا  محمد

وا    ــاعر هم اهلل لصــحبة نبيــه ونقامــة دينــه  اونــار و قلهــا نكل ــا
ن ونمسـكوا بمـا اسـنطعنم مـ  لهم   ـلهم وانبعـوهم علـى  الـرهم

  والقهم وسيرهم  إنهم كانوا على الهدل المسنقيم .
 

من  من الص ات كان ين  الم  ن الرسوي القائد األع م
  ومــــــن الكمــــــاالت والمواهــــــل واألمجــــــاد المعنويــــــة وال ــــــاهرة

وال  ــــائي ومكــــارم األوــــالق ومحاســــن األعمــــاي بمــــا جعلنــــه 
 يـنكلم بكلمـة  ال   مـا ليه األ ئـدة ونن ـانى عليـه الن ـو نهوس  

  ومـــا يـــعني بر ـــد ونوجيـــه  ال ويبـــادر صـــحابنه  لـــى امنالالهـــا
 وينسابقون  لى النحلي به .
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ـــــة  بمالـــــي هـــــ ا اســـــنطاف النبـــــي  ـــــي  ـــــي المدين  ن يبن

  و ن مجنمعـــــا جديـــــدا   روف و  ـــــرف مجنمـــــ  عر ـــــه النـــــاريم
ي ـــــ  لم ـــــاكي هـــــ ا المجنمـــــ  حـــــال ننـــــن   لـــــه اننســــــانية 

 مــان وديــاجير الصــعدام بعــد  ن كانــت نعبــث  ــي غياهــل ال
 ال لمات .

وبمالــــــي هــــــ ه المعنويــــــات ال ــــــاموة نكاملــــــت عناصــــــر 
المجنمــ  الجديــد الــ ل واجــه كــي نيــارات ال مــان حنــى صــرف 

 (1) .(جهنها وحوي مجرس الناريم واأليامو 
ن ـــمنت الصـــحي ة نحديـــد م هـــوم األمـــة   األمـــة ن ـــم 

و ــق الصــحي ة( المســلمين جميعــا مهــاجريهم و نصــارهم ومــن )
هـــد معهــــم   مـــة واحـــدة مــــن دون ن لحــــق بهـــم وجانـــبعهم ممـــ

وهـــ ا  ـــيم جديـــد  ـــي نـــاريم الحركـــة السياســـية  ـــي  .النـــا 
   لــى لــة مــن  ــعار القبيلــة والنبعيــة لهــاج يــرة العــرل وهــ ه نق

  عار األمة الني ن م كي من اعننق دين انسالم .
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كما نصت الصحي ة على )مهما اونل نم  يه من  يم )
 (  المرجعيـــــة العليـــــا هلل لـــــى محمـــــد  ـــــان مـــــرده  لـــــى اهلل وا

الـرل حـرام جو هـا ألهـي   كما حددت الصحي ة  ن يورسوله
ة   مـة واحـدة     ه ه الواليقة حددت معالم الدولـه ه الصحي ة

ــيم هــو المدينــة قل   ة يرجــ   ليهــا نحكــم بمــا  نــ ي اهلل  وســلطوا 
 (1) (.كما ك لت الحريات والحقوق

 ـــمن المعاهـــدة  كمـــا كنـــل ميالاقـــا مـــ  اليهـــود )جـــامت
ـــــين النـــــي نمـــــت بـــــين المســـــلمين  ن ســـــهم( ن  مـــــت العالقـــــة ب

  ومــا لهــم وعلــيهم مــن حقــوق والن امــات  ــي المســلمين واليهــود
 المجنم  الجديد .

 ــــي هــــ ه الســــنة عــــدة ســــرايا  وقـــد  رســــي رســــوي اهلل )
  مار عليها حم ة بن عبد المطلـل : سرية سيف البحرمنها

ا  بـيأ وهـو  وي لـوام عقـده وكانت  ي رم ان وعقد له لوام

                                                 

 – 317    حـــداثعـــرأ وقـــائ  ونحليـــي    ن ـــر الســـيرة النبويـــة (1)
335 . 
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ســـرية رابـــ   ـــي  ـــواي  ســـرية الوـــراار  ـــي  ل   رســـوي اهلل 
  (1).(القعدة

 السنة الثانية للأورة
ـــــة  ســـــعت قـــــريش لعـــــدم وصـــــوي النبـــــي ـــــى المدين    ل

  واسنمر العدام بعد لت الق ام على انسالم والمسلمينوحاو 
والمســــلمين واســــنمرت محاولــــة الق ــــام علــــى  هجــــرة النبــــي

 عوة ورجالها .الد
ومن دالئي  لك كنابنهم  لى عبد اهلل ابن  بي ومن كان 

قبـي وقعـة بـدر:  نكـم آويـنم يعبد األوالـان مـن األو  والوـ ري 
نا نقسم باهلل لنقنلنه صاحبنا نكم  كالر  هي المدينة عددا  وا    وا 

 و لنورجنـــــه  و لنســـــنعين علـــــيكم العـــــرل الـــــم لنســـــيرن  لـــــيكم 
   لمــا بلــ   لــك ونســنبيب نســامكم نــى نقنــي مقــانلنكمبعجمعنـا ح

عبد اهلل بـن  بـي ومـن معـه مـن عبـدة األوالـان نراسـلوا و رسـلوا 
  و صـــحابه  لمـــا بلـــ   لـــك النبـــي  و جمعـــوا لقنـــاي النبـــي

   :لقيهم  قاي
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ت مدا كاندٍ تكيددكم لقد بلغ وهيدد قدريل مدنكم المبدالغ)
يدددون أن تقتلددوا ت تر رممددا تريدددوا أن تكيدددوا بدده أنفسددكمب كث
خوانكمأبنا   (1). لما سمعوا  لك من النبي ن رقوا ( كم وا 

  وهنــــا ن هــــر ع مــــة النبــــوة وع مــــة القائــــد المربــــي)
و ــرل علــى ونــر   حيــث ق ــى علــى هــ ه ال ننــة  ــي مهــدها

الــن   الب ــرية النــي  يــدرك  غــوار     قــد كــانالعــ ة القبليــة
وطابــه مــ الرا  ــي ن ــو  م ــركي    ولــ لك كــانينعامــي معهــا

  (1).(يالرل
حـــين  ومـــن  لـــك مـــا رواه البوـــارل عـــن ســـعد ابـــن معـــا 

   قاي له ان ر لي سـاعة ولـوة وري معنمرا ون وله على  مية
نصـــف النهـــار لعلـــي  ن  طـــوف بالبيـــت  وـــري بـــه قريبـــا مـــن 

ــــا صــــ وان مــــن هــــ ا معــــكف   لقيهمــــا  بــــو جهــــي  قــــاي: يــــا  ب
ـــو جهـــي:  ال  راك نطـــوف بمكـــة  ـــه  ب ـــاي ل  قاي:هـــ ا ســـعد   ق

                                                 

ـــــي داود (1) ـــــر  ســـــنن  ب ـــــر الن ي ـــــي وب ـــــال   ـــــرقم  3/156ب      3004ب
   .1733برقم  5/351ومصنف عبد الر اق 

 .  363   عرأ وقائ  ونحليي  حداث  السيرة النبوية (1)
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( و عمــنم  نكــم نم الصــباة )الوــارجين عــن الــدين  وقــد  ويــمنــاآ
   مــا واهلل لــوال  نــك مــ   بــي صــ وان مــا ننصــرونهم ونعينــونهم

 مــا  :ور ــ  صــونه عليــه رجعــت  لــى  هلــك ســالما  قاي لــه ســعد
  طريقـك ه ا ألمنعنـك مـا هـو   ـد عليـك منـه واهلل لو منعنني
 (1).على المدينة

ث لـم يعنـاد وه ا ما لم يحصي قبال ألحد من العرل حيـ
   ال  ن  با جهـي يعنبـر حد  ن يدوي الحرم حاجا بعمان  حد 

  وي مكة  ال بحمى  عيم من  عمائهاسعد مهدور الدم  ال يد
وهــ ا يحمــي  ــمنا  عــالن حــرل علــى الدولــة انســالمية  ــي 

 . المدينة وعلى رجالها
عـالن قـريش الحـرل علــى  و مـام هـ ا الموقـف العـدائي وا 

ان طبيعيـــــا  ن ننعامــــي المدينـــــة حســـــل الدولــــة انســـــالمية كــــ
.  كــان ن هــ ه ومــا نقن ــيه مــن مواقــف م ــادةحــاالت العــدوا

ســـرايا وغـــ وات ســـبقت بدر)وقـــد ســـمى    ن  رســـي الرســـوي
                                                 

بــرقم  4/1453بــال مــن يقنــي  ــي بــدر   كنــال المغــا ل  البوــارل (1)
3734 . 
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  بن ســه غــ وة ســوام حــارل مــا وــري  يــه النبــي الم روـون
 :يحارل وما وري به  حد قادنه سرية( ومنها م لم 

صــــ ر وهــــ ه  وي  : حــــدالت  ــــيم  و وداان)غــــ وة األبــــوا
النـــي  وقـــد غـــال  يهـــا عـــن المدينـــة غـــ وة غ اهـــا رســـوي اهلل

  وكـــان اســـنولف عليهـــا ســـعد بـــن عبـــادة  ومـــ  ع ـــرة ليلـــة
 . بيأ وحامله حم ة بن عبد المطلل اللوام

: وة بواط وحدالت  ي  هر ربي  األوي  غـ وة سـ وانغ  
 ــي  ــهر ربيــ  األوي  غــار كــر  بــن جــابر ال هــرل  ــي قــوات 

ــــة ونهــــل بعــــأ  و ي ــــة مــــن ــــى مراعــــي المدين الم ــــركين عل
 ـــــي ســـــبعين مـــــن  صـــــحابه    الموا ـــــي  وـــــري رســـــوي اهلل

لمطاردنــه حنــى بلــ  واديــا يقــاي لــه ســ وان مــن ناحيــة بــدر  ال 
لـــم يـــدرك كـــر ا  غـــ وة  ل الع ـــيرة   ـــي جمـــادل األولـــى  نـــه 

 .وجمادل اآلورة  سرية نولة
دة منهـا نلكم السرايا والغ وات قبـي بـدر لـم يجـر  ـي واحـ

ـــه الم ـــركون اي وقنـــي الرجـــايســـلل األمـــو     ال بعـــد مـــا ارنكب
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ال هرل   البداية  نما هي مـن الم ـركين  بقيادة كر  بن جابر
          (1).م  ما كانوا قد  ونوه قبي  لك من األ اعيي(

وقـد  ــرأ علـى المســلمين القنـاي  ــي  ـعبان و نــ ي  ــي 
 ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ  لــــك آيــــات بينــــات  ــــي ســــورة البقــــرة

  ی ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئېئ ۈئ      ۈئ ۆئ

 ڀ    ڀ            پ پپ پ    ٻ ٻ   ٻ   ٻ   ٱ

 . (1)چ ڀ
ونواصــلت اآليـــات النــي نحـــرأ المــ منين علـــى القنـــاي 
ـــام  ـــنهم بالجهـــاد ولق نـــ وال  ـــ اد ن ـــاط المســـلمين وا ـــندت رغب

 الم ركين .
: بلـ  المسـلمين  ن قا لـة ع يمـة غ وة بدر الكبرس -

قرة باألمواي يحرسـها ل ام بها  لف بعير مو لقريش قادمة من ا
. وكــان االســنيالم عليهـا يمالــي  ــربة اقنصــادية  ربعـون رجــال

                                                 

   . 111 – 188    ن ر الرحيق المونوم (1)
 .111  110البقرة  سورة  (1)
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)هــ ه عيــر قــريش  : . لــ لك  علــن الرســويلقــريشوعســكرية 
  (1). يها  موالهم  اورجوا  ليها لعي اهلل ين لكموها (

ومعه الالالمائـة وب ـعة ع ـر رجـال  ووري رسوي اهلل 
ن  صـــحال بـــدر الـــالث مائـــة نـــا ننحـــدث  )ك  عـــن البـــرام 
 (1).(وب عة ع ر

ــــم  ــــة ألنهــــم ل وــــري المســــلمون ومــــا انوــــ وا  هبــــنهم كامل
   بــــين المســــلمين رل بــــي لالســــنيالم علــــى قا لــــةيورجــــوا لحــــ

  كمــــا  ن  ــــمن م ــــركين حالــــة حــــرل  علنهــــا الم ــــركونوال
لمين النـــي صـــادرها األمـــواي النـــي نحملهـــا القا لـــة  مـــواي المســـ

 .ريشمنهم ك ار ق
 نــي نول ــت  ــي غــ وة بــدر ولــم ): يقــوي كعــل بــن مالــك

ن والمســلمو   يعانــل  حــدا نولــف عنــه  نمــا وــري رســوي اهلل

                                                 

 . 3/151السيرة النبوية البن ه ام  (1)
 . 3741برقم  4/1455بال قصة غ وة بدر   البوارل (1)
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ـــــنهم وبـــــين عـــــدوهم قـــــريش حنـــــى  يريـــــدون عيـــــر جمـــــ  اهلل بي
 .(1)(ميعاد

ميــر لــوام القيــادة  لــى مصــعل بــن ع  ود ــ  رســوي اهلل
: القر ـي وكــان هـ ا اللــوام  بـيأ. وقســم الجـيش  لــى كنيبنــين
  كنيبـــة المهـــاجرين و عطـــى علمهـــا علـــي بـــن  بـــي طالـــل

ولــم يكــن  وكنيبـة األنصــار و عطــى علمهــا  لــى سـعد بــن معــا 
الرجالن والالالالة    وسبعون بعيرا يعنقلم  الجيش  ال  رسان

مــن المدينـــة يريــد بـــدرا   علــى بعيــر واحـــد. )ووــري رســـوي اهلل
 نحيط ( كم جنول غربي المدينة155وهو مو   على بعد )

بهـــا جبـــاي  ـــواهق مـــن كـــي جانـــل  ولـــي   يهـــا غيـــر الالالـــة 
ن ـــ   ـــي   وملقصـــوس  من ـــ   ـــي الجنـــول وهـــو العـــدوة امنا ـــ 

  ومن ــ   ــي ال ــرق يــدوي منــه  هــي ال ـماي وهــو العــدوة الــدنيا
ة وال ــام يمــر المدينــة  وكــان طريــق القوا ــي الرئيســي بــين مكــ

  وكــــان  يــــه مســــاكن وآبــــار ونويــــي مــــن داوــــي هــــ ا المحــــيط
                                                 

والبوــارل   4/1111بــال نوبــة كعــل بــن مالــك وصــاحبيه   مســلم (1)
 .3735برقم  4/1455بال قصة بدر 
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 كان مـن السـهي جـدا   ت القوا ي نن ي  يه ساعات و يامان كا
هـــ ا   ن يســـد المســـلمون هـــ ه المنا ـــ  بعـــدما ننـــ ي العيـــر  ـــي

  ولكن مـن لـوا م هـ ا النـدبير المحيط  ن طر  لى االسنسالم
طالقـا  حنـى ين لـوا   ن ال ي عر  هي العير بوروي المسلمين  

سلك طريقـا   وي ما    ول لك سلك رسوي اهللببدر على غرة
. وكـان ر الم نعنى  ي النقدم  لى جهة بدرآور غير طريق بد

قائد القا لة  با س يان وهو  ي غاية النـيق  والحـ ر يسـعي كـي 
ى علـــــم بوـــــروي غائـــــد ورائـــــب عـــــن نحركـــــات المســـــلمين  حنـــــ

عيـر  لـى الغـرل ليســلك    حـوي انجـاه الالمسـلمين مـن المدينـة
جـــال واســـنعجر ر   وينـــرك طريـــق بـــدر  طالقـــا  طريـــق الســـاحي

  (1).(يوبر  هي مكة بوروي المسلمين
ـــ  النـــ ير مكـــة  ورجـــت قـــريش  ـــي  لـــف والالالمائـــة  وبل

عـــــدد كاليـــــر مـــــن مقانـــــي ومعهـــــم مائـــــة  ـــــر  وســـــنمائة درف و 
. وبلــ  ن علــى ر   الجــيش  بــا جهــي بــن ه ــام. وكــاالجمــاي

جي ه ليسـبق    نحرك ب وبر وروي قريش للقناي  لى النبي
                                                 

 .173    ررو ة األنوا (1)
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   ئة نقانـي  ـي در. والنقى الجمعان ببدرالم ركين  لى مام ب
 ومــــن  جــــي  عــــالم كلمــــة الحــــق ون ــــر النــــور  ســــبيي اهلل 

ـــة كـــا رة ـــام    عرســـي اهلل المالئكـــة نقاوالويـــر  و ئ ـــي مـــ   ولي ن
 .الحق و مدهم بالنصر

                               (1).چ ڀ ڀ پ  پ پ پ چ
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ  ٿ     ٿ ٺ ٺ ٺ چ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ     ڃ

 ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ   گ گگ ک ک ک ک     ڑ

                                                                                                                                                                             . (2) چ ڱ

                                                 

 .1االن اي  سورة  (1)
 .116-113آي عمران   سورة (1)
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يوري من بال العريش يالـل بالـدرف   وكان رسوي اهلل
 .(1) چ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ چ :ويقوي

ونهم   اصــابت عيــقــريش بح نــة مــن الحصــبام ورمــى
 .ومناورهم و  واههم جميعا
 :و ي  لك يقوي اهلل 

ٍَ َوَلِكنَّ اللََّه َرَم  ٍَ ِهذ  َرَمي   . (1)( )َوَما َرَمي 
بحانه المسـلمين بنصــره وجعـي كلمـة انيمــان و مـد اهلل سـ

ـــين الحـــق و  ـــا و ـــرق ب ـــوم بـــدر يـــوم هـــي العلي الباطـــي  ســـمي ي
 .ال رقان

مــــن   ســــنة لمين  ربعــــة ع ــــر)وقــــد اسن ــــهد مــــن المســــ
ركون  قنــي مــنهم    مــا الم ــالمهــاجرين والمانيــة مــن األنصــار

 .(3)( سبعون و سر سبعون

                                                 

 .45القمر  سورة  (1)
 .17االن اي  سورة  (1)
 . 114    الرحيق المونوم (3)
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بدر حسـد :  الار اننصار المسلمين بغ وة بني قينقاف -
اليهـــود وغيـــرنهم وحقـــدهم   وعـــادوا لممارســـة بـــث ال ـــنن بـــين 

الارة نعرات الطائ ية بينهم ون كيرهم بما كان بينهم  المسلمين وا 
 ــي ســوق     وحــدث  ن جمعهــم رســوي اهللمــن الــارات وقنــي
قبدل أن يصديبكم يدا معَدر يأدود أسدلموا : ) بني قينقاف  قاي

يغرندد  مدن نفسدد   . قددالوا يدا محمدد المثدل مدا أصدداب قريَدا
ت ان  ل كانوا أ مارا ال يعرفون القتالان  قتلٍ نفرا من قري

   (1)(.لم تلق مثلنالو قاتلتنا لعرفٍ هنا نحن النا  وان  

 .وكان ه ا الرد هو  عالنا للحرل
وروس ابن ه ام  ن امر ة من العـرل  نـت بجلـل لها)مـا 

لى يجلل للسوق للبي (  باعنه  ي سوق بني قينقاف وجلست  
   عمــــد    جعلــــوا يريــــدونها علــــى ك ــــف وجههــــا   عبــــتصــــائ
ـــ     لــى طــرف الوبهــا  عقــده  لــى  هرهــاالصــائ ـــ وهــي غا لــة ـ ـ
 والــل   ا قامــت انك ــ ت ســو نها   ــحكوا بهــا   صــاحت لمــ
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ــــا -رجــــي مــــن المســــلمين علــــى الصــــائ   قنلــــه  -وكــــان يهودي
  ـــدت اليهـــود علـــى المســـلم  قنلـــوه   اسنصـــر   هـــي المســـلم 

  (1) .اليهود على اليهود  وق  ال ر بينهم وبين المسلمين
 سـار بجنـود اهلل  لـى  وحينئـ  عيـي صـبر رسـوي اهلل 

  ولمــا ر وه و عطــى الرايــة حمــ ة بــن عبــد المطلــلبنــي قينقــاف 
  ودام الحصــار صــنوا بحصــونهم  حاصــرهم   ــد الحصــارنح

ومــ  ع ــرة ليلــة وقــ ف اهلل  ــي قلــوبهم الرعــل  ن لــوا علــى 
  ــي رقــابهم و مــوالهم ونســائهم و ريــنهم   ــعمر حكــم رســوي اهلل

بهـــم  كن ـــوا وربطـــوا )بعـــد  ن كـــانوا ينوعـــدون المســـلمين بـــعنهم 
 هي بع   ي القناي( وقام المنا ق عبد اهلل بن  بـي بـن سـلوي 

الـ ل عاملـه بالمراعـاة  ـوهبهم   و نوسط لهم عند رسـوي اهلل
رجـوا  لـى له علـى  ن يورجـوا مـن المدينـة وال يجـاوروه بهـا  و
 .  رعات ال ام  قيا  ن لبالوا  يها حنى هلك  كالرهم 
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ووــــري بنــــو قينقــــاف صــــاغرين   الم وقــــد نركــــوا بيــــونهم 
وسالحهم وكانوا من   ج  اليهود ممـا  لقـى الرعـل  ـي بـاقي 

 قبائي اليهود .
بد ت اآليـات القرآنيـة ننـ ي هـ ه السـنة بالن ـريعات و  -

  وبنـــام الدولـــة حيـــث يحكـــام لنن ـــيم حيـــاة المجنمـــ  المـــدناأل
 .وال كاة و كاة ال طر وصالة العيد رعت  ري ة الصيام 
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 السنة الثالثة للأورة
 ــي جمــادل اآلوــرة قــررت قــريش النــي  :ســرية القــردة -

   ن ننوــــ  نصــــاديا  لــــم نعــــد نــــعمن علــــى قوا لهــــاحوصــــرت اق
طريقــا جديــدا نســلكه قوا لهــا  ننوــ  طريــق العــراق وهــي طريــق 

 ـرقي المدينـة علـى  ق نجدا  لـى ال ـام ونمـرطويلة جدا نونر 
   ال  ن  وبار الطريـق الجديـد وصـلت المدينـة بعد كبير منها

حملـة قوامهـا مائـة  ـار  يقـودهم  يـد بـن    جهـ  رسـوي اهلل
لـى مـام  ـي  رأ    ـدهموا القا لـة وهـي ننـ ي عحارالة الكلبي

 لقا لـة جميعهـا بعـد  ن  ـرا   واسـنولوا علـى انجد يقاي لها قـردة
  بة موجعة لقريش  ادنها همـا وح نـاوكانت ه ه  ر   حراسها

حيــث لــم يبــق  مامهــا ســوس االمننــاف عــن الغطرســة والننــا ي 
ــــد لهــــا  ــــوم بحــــرل  ــــاملة نعي عــــن عــــدام المســــلمين  و  ن نق

     (1) . مجادها وع ها القديم ونق ي على المسلمين
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كــــان الم ــــركون ينميــــ ون غي ــــا ممــــا : غــــ وة  حــــد -
من جراام بـدر   هـم   ـا ة لوسـارنهم طـرق نجـارنهم   صابهم

  كمــا وــ ل وعــار ومهانــةوحصــار المســلمون لهــم  قــد لحقهــم 
عـدائهم    د على  لـك  قدون دورهم القيادل بين القبائيبد و ي

  ل لك كله )كانت مكة قد اسـنكملت القديم لإلسالم والمسلمين
مـــن  قانـــيعـــدنها واجنمـــ   ليهـــا مـــن الم ـــركين الالالـــة آالف م

  واسنصـــحبوا معهــم النســـام حنـــى قــريش والحل ـــام واألحــابيش
يكون  لك  بل   ي اسنمانت الرجاي دون حرمانهم و عرا هم 

  وكــــان ســــال  ن عــــدد هــــ ه النســــوة ومــــ  ع ــــرة امــــر ةوكــــا
النقليـــــات  ـــــي هـــــ ا الجـــــيش الالالـــــة آالف بعيـــــر ومـــــن ســـــال  

  كــان مــن ســال  الوقايــة ســبعمائة درفال رســان مامنــا  ــر  و 
وقيــادة ال رســان   القيــادة العامــة  لــى ســ يان بــن حــرلنــت وكا

ا اللــوام  لـى والــد بــن الوليــد يعاونــه عكرمـة بــن  بــي جهــي   مــ
  (1).( كان  لى بني عبد الدار

 .لجيش يحركه الالعر والغي  والعدامونحرك ا
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يوبـــره  و رســـي العبـــا  بـــن عبـــد المطلـــل  لـــى النبـــي 
كنمــه عـــن   بــيبجــيش قــريش ونحركـــه   لمــا بلــ  الوبـــر الن

ـــــ ين جمعهـــــم  الجميـــــ  ماعـــــدا قـــــادة المهـــــاجرين واألنصـــــار ال
 و اورهم باألمر.

 ن ال يورجــــــوا مــــــن المدينــــــة و ن   وكــــــان ر ل النبــــــي
   ال  ن ر ل جمــ  هــا و ن يقــانلوا علــى   ــواه األ قــةينحصــنوا ب

من الصحابة ووصوصا من  انهم القناي يوم بدر  ن يورجوا 
   .  نهم جبنوا عن المواجهة وال يقاي ويواجهوا العدو 

 وكان ر ل األكالرية الوروي لمواجهة العدو.
يربــي  صــحابه علــى الــر ل الصــريب   وهــ ا هــو النبــي

 ويسم  منهم وي اورهم وين ي على ر يهم .
وهــو األعلــم   الــم  ن القــوم نــدموا لموــال نهم ر ل النبــي

كان لنا اواليه ين ي الوحي  واعن روا  ليه وقالوا يا رسوي اهلل م
 ن  حببــت  ن نمكــث بالمدينــة    ن نوال ــك  اصــن  مــا  ــئت
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 ن  -درعــه -)مــا ينبغــي لنبــي   ا لــب  ألمنــه:   قــاي   علنــا
 (1).(ين عها حنى يقاني
قـــــد عـــــ م علـــــى الوـــــروي و علـــــن حالـــــة  كـــــان النبـــــي 

الطــــوارئ ونجهــــ  الجميــــ  للقنــــاي و م ــــوا ليلــــنهم بحــــ ر كــــي 
نـــوم  و مـــر الرســـوي  يصـــحل ســـالحه ال ي ارقـــه حنـــى عنـــد ال

لمقـــانلين بحراســـة المدينـــة واونـــار لـــ لك ومســـين مـــن   ـــدام ا
           .     واهنم الصحابة بحراسة رسوي اهلللحراسة المدينة

ف الــم حنــى   ا  دلــج قــاي  يــن األدالم ونــام رســوي اهلل 
ـــى  رأ المعركـــة  ـــار الطريـــق األنســـل والمســـنور  ل ـــه  اون ان

ري علــى القــوم مــن طريــق ال )مــن رجــي يوــ : قــاي ألصــحابه
 .سانين  وم ى الجيش بين البيمر عليهم(

بـــين األ ـــجار والبســـانين يـــدلنا علـــى  وال  ـــك  ن مـــروره
علـــى األوـــ  باالحنياطـــات األمنيـــة المناســـبة  النـــام حرصـــه 
  .السير

                                                 

ـــد (1) ـــال عـــ وة  حـــد   مجمـــ  ال وائ ـــر اق  6/107ب ـــد ال  ومصـــنف عب
5/365 . 
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ـــين المدينـــة ) وم ـــى جـــيش المســـلمين حنـــى   ا كـــان ب
ائــة مــن و حــد رجــ  عنــه عبــد اهلل بــن  بــي بــن ســلوي  ــي الالالم

  (1).(المنا قين   بقي رسوي اهلل  ي سبعمائة مقاني
وكــان الهــدف مــن هــ ا االنســحال  ن يوقــ  اال ــطرال 

  ي جيش المسلمين وننهار ع يمنهم .
كنيبـــة حســـنة    )ولمـــا جـــاو وا النيـــة الـــوداف ر س النبـــي

ري النســـليب  ســـعي عنهـــا  ـــعوبر  نهـــم اليهـــود مـــن حل ـــام الوـــ  
ف  قـالوا: م ـركين   سـعي هـي  سـلموايرغبون  ي القناي  ـد ال

   (1) .على  هي ال رك(    عبى  ن يسنعين بعهي الك رال
وســار رســوي اهلل بــالجيش حنــى نــ ي ال ــعل مــن جبــي 

 .نة وجاعال  هره  لى ه ال جبي  حد حد مسنقبال المدي
ـــة كنائـــل وقســـم رســـوي اهلل  ـــة الجـــيش  لـــى الالال : كنيب

وكنيبـــــة . يــــرالمهــــاجرين و عطــــى لوائهــــا مصــــعل بــــن عم
.   : و عطــى لوامهــا  ســيد بــن ح ــيراألو  مــن األنصــار
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: و عطـــى لوامهـــا الحبـــال بـــن وكنيبـــة الوـــ ري مـــن األنصـــار
 .المن ر

 هميـــة جبـــي  حـــد  جعـــي  هـــر   وقـــد  درك رســـوي اهلل
الجيش  ليه. واننقى ومسـين مـن الرمـاة  المـاهرين نحـت  مـرة 

ـــد اهلل بـــن جبيـــ  -عينـــين ر األنصـــارل وجعلهـــم علـــى جبـــيعب
وهــو مقابــي جبــي  حــد ويبعــد  -عــرف  يمــا بعــد بجبــي الرمــاة 

مائة وومسون منرا عن مقـر الجـيش انسـالمي ليمنـ  الن ـاف 
 . جيش الم ركين حوي جيش المسلمين

انضددد  الخيدددل هندددا بالنبدددلت ال ): لقائـــد الرمـــاة  وقـــاي
نددا فاثبددٍ مكاندد  ال ت هن كانددٍ لنددا أو هلييدد تون مددن خلفنددا
   (1).(ن تين من قبل 

برحددوا هن رأيتمونددا تخطفنددا الطيددر فددال ت) :وقــاي للرمــاة
ت وان رأيتمونددا ه منددا القددوم مكددانكم هددذا حتدد  أرسددل هلدديكم

  (1).(ئناهم فال تبرحوا حت  أرسل هليكمووط
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ت فددان رأيتمونددا نقتددل )احمددوا ظأورندداو ــي روايــة  وــرس 
  (1).(ن رأيتمونا قد  نمنا فال تَركونافال تنصرونات وا

وا  الرماة ه ا الموق  وبعد هـ ه األوامـر ال ـديدة لـم وبان
ــــا ال ــــد  ن ــــاف الم ــــركين ونطــــويقهم للمســــلمينيعــــد ممكن . وابن

لــــــة وال ــــــجاعة القنــــــاي وجســــــد المســــــلمون  روف صــــــور للبطو 
. يونرق ص وف  .  ه ا  سد اهلل حم ةواالند اف نحو الجنة

وي عـي ماللـه  ـار    و من مقـدمنها حنـى آورهـا  الـم يعـودالعد
الــم قنــي جنــد الحــق حــاملي    انســالم علــي بــن  بــي طالــل

حدا نلو اآلور حنـى قنـي لوام الم ركين من بني عبد الدار وا
. وصاي  بو دجانـة معلمـا بعصـابنه الحمـرام آوـ ا منهم ع رة

يلقـــــى مـــــن  بســـــيف النبـــــي واعـــــدا  ن يعطيـــــه حقـــــه  كـــــان ال
                                .                              الم ركين  حدا  ال قنله

                                                                                              

ـــــال مـــــا   البوـــــارل (1) ـــــي الحـــــرل ب يكـــــره مـــــن الننـــــا ف واالوـــــنالف  
 . 4/113ومسند  حمد   1874برقم  3/1105

 . 10/301والمعجم الكبير   1/187مسند  حمد  (1)
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وبعالــر  ســد اهلل حمــ ة صــ وف الم ــركين ون رقــوا  مامــه 
راسما صـورا لإلقـدام والبطولـة والجـر ة ال نوصـف  ويكنـل اهلل 
لحمـــ ة الصــــحابي الجليـــي  ن يسن ــــهد... )  كـــان جبيــــر بــــن 
مطعم قد دعا غالمـا لـه حب ـيا يقـاي لـه وح ـي يقـ ف بحربـة 

: اوــري مــ  النــا   قــاي لــه وطــئ بهــالــه قــ ف الحب ــة قلمــا ي
حمد بعمـي طعيمـة بـن عـدل  عنـت  ان  نت قنلت حم ة عما م

  (1) .(عنيق
وســدد وح ــي حربنــه مــن بعيــد  عصــابت البطــي وقنلــت 

  سدا ما له بين األبطاي ماليي.
الث مـرات  ن يطوقـوا وحاوي والـد بـن الوليـد و رسـانه الـ

علـــى الجبـــي    ال  ن نبـــاي الرمـــاة الراب ـــين جـــيش المســـلمين
 كانت نرجعهم  ا لين .

وانكســـــــر جـــــــيش الم ـــــــركين و نـــــــ ي اهلل نصـــــــره علـــــــى 
 المسلمين يحصدون الك ار ويطاردوهم ويعو ون الغنائم.
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   ال  ن الرمـاة لمـا ر وا انكسـار ونجلى النصر كيوم بدر
وانن ــــــار الغنــــــائم  ــــــي ســــــاحة القنــــــاي  نســــــوا وصــــــية  العــــــدو
جبــي  نــرك  ربعــون و مــره الم ــدد بــالمكوث  ــوق ال الرســوي

   ــاننه  ن لــوا لي ــاركوا  ــي نحصــيي الغنــائممــنهم موا ــعهم و 
صـــــة  قنلـــــوا الرمـــــاة الع ـــــرة والـــــد وال رســـــان الـــــ ين معـــــه ال ر 

  وعــاد حــوي المســلمين وبــاغنوهم مــن الولــف   والن ــواالبــاقين
ويطبقــوا علــيهم جــيش الم ــركين المنهــ م ليحصــروا المســلمين 

  سلمون و قدت ص و هم نرابطهالم  ون رق اويعملوا  يهم قنال
نسعة من الصحابة  ماي علـيهم جـيش   وكان حوي الرسوي

 دا   عنه الصحابة كـي  الك ر يريدون  ن يقنلوا رسوي اهلل 
ي ديــــــه بروحــــــه حنــــــى رســــــموا  روف صــــــور الحــــــل للحبيــــــل 

وقنلـــوا دونـــه وصـــدوا النبـــاي والســـيوف بعيـــديهم   المصـــط ى
 و جسامهم كي ال نصيبه .

سنان األربعة بين رباعية النبي )وهي  حدس األوكسرت 
( و ــج ر ســه ون جـــر الــدم مــن وجهــه ال ـــريف. الالنيــة والنــال

 ن ي ــــــق  واســــــنطاف رســــــوي اهلل  قنــــــي  و  ــــــي   ن النبــــــي
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الطريق  لى جي ه المطوق  ال   ليه المسـلمون ونجمـ  حولـه 
الالالــون مــن الصــحابة  عنســحل بهــم رســوي اهلل ب ــكي مــن م 

ن  لى  عل الجبي و ق طريقا لبـاقي الجـيش يونرق الم ركي
  لى  حد  عال جبي  حد.

: وكــان  ــهدام المســلمين ســبعين   غلــبهم مــن األنصــار
مـن الوـ ري و ربـ  وع ـرون مـن األو   وقنـي واحد و ربعـون 
 .   وقنلى قريش سبعة والالالون رجي من اليهود

وكانــت معصــية بعــأ الصــحابة مــن الرمــاة بــعن وــال وا 
قــــد  ونــــت نصــــرا بــــدس قريبــــا  وهكــــ ا  عــــدم    مــــر الرســــوي

الطاعـــة هلل ورســـوله نبعـــد النصـــر ونـــعني بالعقوبـــة حنـــى وان 
  كمـــا  ن مجاهـــدين يســـعون نعـــالم كلمـــة الحـــق كانـــت مـــن

يالارهــــا علــــى اآلوــــرة والبحــــث عــــن  عاقبــــة االغنــــرار بالــــدنيا وا 
 والال ــت الغنــائم نبعــد نصــر اهلل ومــا النصــر  ال مــن عنــد اهلل

 لــم يعانــل الصــحابة الــ ين وــال وا ولــم رســوي اهلللالننبــاه  ن 
  كمـــا  ن اآليـــات ن لـــت يحمالهـــم ســـبل الوســـارة  ـــي المعركـــة

ي بهـم قـبال نمسب جـرو  المـ منين ونـ كرهم بـعن الم ـركين نـ  
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  غيـــر  ن المـــ منين يرجـــون مـــن اهلل مالـــي مـــا نـــ ي بـــالم منين
ونصره مـا ال يرجـوا  هـي ال ـرك  و ـربت األمالـاي بالسـابقين 

  كانت آيات عاقبة صبرهم ويرا األمم ال ين صبروا  كانمن 
 .ن الولي ونمسب عن الم منين الح ننربي ونحدد مواط

 السنة الرابعة للأورة :

نجـر ت بعـأ القبائـي علـى ننيجة ألحداث معركة  حـد  
 :المسلمين.  كان

 ـــي  ـــهر صـــ ر جـــام ن ـــر مـــن قبيلنـــي  :يـــوم الرجيـــ  -
انسالم  عرسي معهم ع رة مدعين  ع ي والقارة  لى النبي

ال قـه وجعـي علـيهم عاصـم بـن من الصـحابة يعلمـوهم القـرآن و 
   غــدروا بهــم  ــي الطريــق وقنلــوا المانيــة و ســلموا االنــين األ لــب

  (1). لى قريش الني قنلنهم بدورها وهم وبيل و يد بن الدالنة
 ي ن   ال هر غدر عدو اهلل عامر بـن  :بئر معونة -

اة الصـــحابة ر ـــي اهلل عـــنهم كـــان الط يـــي بســـبعين مـــن دعـــ
يقـــاي لهـــم القـــراام لنعلـــيم  هـــي نجـــد انســـالم    رســـلهم النبـــي
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  وكـــانوا بالنهـــار  يقـــر ون القـــرآن  ويندارســـون بالليـــي ينعلمـــون
يجيئون بالمام  لى المسـجد ويحنطبـون  يبيعونـه وي ـنرون بـه 

  (1).طعاما ألهي الص اة
ـــــ ين مـــــا اعاليهـــــود : ددددد وة بندددددي النظيدددددر - ـــــادوا   ال ن

المواجهــة وجبلــوا علــى  الغــدر والويانــة والــد  والمكائــد كــانوا 
 ال   وصـــحبه المدينـــة وـــائ ين مرعـــوبين منـــ  دوـــي النبـــي 

  نبــدد وــو هم و حــداث الرجيــ  ومعونــة   نهــم بعــد غــ وة  حــد
  يناصــروهم علــى هــي مكــةوبــدئوا ينصــلون بالم ــركين مــن  

ــــنمر  ــــي المســــلمين. وبلغــــت الجســــارة بهــــم  ن وططــــوا ون وا لقن
حـــــين  هـــــل  لـــــيهم ومجموعـــــة مـــــن الصـــــحابة   رســـــوي اهلل

 اسنقبلوه بب ا ة و ر   وبينوا  ن يلقوا عليه صـورة مـن  ـوق 
 قربه.   جدار يجل 

 ال  ن عنايـــة اهلل ال عـــاي لمـــا يريـــد  حاطـــت بنبيـــه  نـــ ي 
ــــوا بــــهالــــوحي يوبــــره  وهــــ ا نقــــأ مــــن اليهــــود للعهــــد  بمــــا هما

                                                 

/ 3لل ــهيد  بــال البــوت الجنــة  كنــال انمــارة   ن ــر صــحيب مســلم (1)
 .677برقم   1511
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عال  والموااليق م  الرسوي  ألنهم ن للحرل على المسلمينوا 
ــــي ــــة انســــالمية وعمــــوم نــــدمير    نمــــا  رادوا بقنــــي النب الدول

 .المسلمين
جـــوا مـــن المدينـــة وال  ن اور    بعـــث  لـــيهم رســـوي اهلل

بعــدها   و مهلهــم للجــالم ع ــرة  يــام  مــن وجــد نجــاوروني بهــا
  نهيع اليهود للجالم  ال  ن ر   الن ـاق عبـد اهلل ن رل عنقه

بن سلوي بعث  لـيهم  ن االبنـوا  و نـا ومعـي  ل ـان مـن بن  بي 
الرجاي ناصـروكم وداولـون معكـم الحصـن  نمـوت دونكـم وان 

 قري ة وغط ان معكم .
عادت لليهود القنهم و رسي رئيسهم حيي بن  وطل  لـى 

 بعنا لن نوري  اصن  ما بدا لك .  رسوي اهلل
   وعلـــــي بـــــن  بـــــي طالـــــل  ســـــار  لـــــيهم رســـــوي اهلل

لرايــــــة   ــــــي ربيــــــ  األوي   نحصــــــنت بنــــــو الن يــــــر يحمــــــي ا
  ووــــ لنهم غط ــــان   ووــــ لهم عبــــد اهلل بــــن  بــــي بحصــــونهم

كــانوا واللهــا يرمــون المســلمين   واســنمر الحصــار ســت ليــاي
  المســلمون النويــي  قطــ  بالنبــي نســاعدهم بســانينهم ونوــيلهم
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الرعـل  ـي قلـوبهم  اسنسـلموا علـى  ن    و لقى اهللوحرقوها
   كــانوا هلهــم ومــا نحملــه انبــي  ال الســال ن ســهم و يورجــوا بع

لـــوا علـــى  يوربـــون ديـــارهم  يعوـــ ون األبـــوال وال ـــبابيك ونحما
  وقـــبأ رســـوي اهلل  ائة بعيـــر وورجـــوا  لـــى ال ـــام وويبـــرســـنم

سالحهم و ر هم وديارهم و موالهم  كانت والصـة لرسـوي اهلل 
مون جـف المسـلي عها حيث  ام ألن اهلل   ائهـا عليـه ولـم يو 

  .  وكما جام م صال  ي سورة الح رعليها بويي وال ركال
 وبه ا النصر نوطد سلطان المسلمين  ي المدينة .

 
: ) نقلــــت األوبــــار نح ــــد جمــــوف البــــدو  دددد وة نوددددد -

 ســارف   بنــي العلبــة مــن غط ــانواألعــرال مــن بنــي محــارل و 
بالوروي يجو   يـا ي نجـد ويلقـي بـ ور الوـوف  ـي   النبي

البـــــدو القســـــاة حنـــــى ال يعيـــــدوا منـــــاكرهم النـــــي قلـــــول  ولئـــــك 
  (1) (.ارنكبوها م  المسلمين
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مسـلمون  ـوكة ) بعـد  ن كسـر ال : د وة بددر الثانيدة -
 يان قد   ونن ي ا للموعد ال ل كان  بو ساألعرال و منوا  رهم

  وـــري  ـــي معركـــة حاســـمة  ـــي العـــام المقبـــي باللقـــام اقنرحـــه
يش من  صحابه قوامه من المدينة على ر   ج رسوي اهلل 

من الويالة  و لـك  ـي  ل   لف وومسمائة مقاني بينهم ع رة
وحمي لوام المسلمين علي بن  بي طالل  وصلوا بدرا   القعدة

و قاموا بها المانية  يام بانن ار وصوي جيش الم ركين بقيادة 
  غيــر  ن  حــدا مــن ي ســ يان بحســل الموعــد بــين الطــر ين بــ

ر  وكان  بو سـ يان قـد جمـ  قـوات الم ركين لم يصي  لى بد
قــريش وحل ائهــا النــي نعل ــت مــن  ل ــي مقانــي معهــم ومســون 
ــــى   رســــا   ال  نهــــم عــــادوا بعــــد  ن قطعــــوا بعــــأ الطريــــق  ل

  (1).بدر(
 السنة الخامسة للأورة :

دومـة الجنـدي نقـ  علـى الحـدود  :  وة دومة الونددل -
بــــين ال ـــــام والحجــــا   و ـــــي مننصـــــف الطريــــق بـــــين البحـــــر 
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وهــي علــى مســير ســت ع ــرة ليلــة  ألحمــر والولــيج العربــي ا
من المدينة و ي حدود الغساسنة الموالين للدولة الرومية وبمـا 

  وكانــت قبيلــة ق ــاعة ( كــم  ــماي المدينــة450يقــرل مــن )
  قد جامت األنبام بعنها الني نقطن  ماي قبائي  سد وغط ان

غــارة وبعــأ القبائــي المجــاورة نجمعــت عنــد دومــة الجنــدي لإل
  وقـــد  وجبـــت الن ـــرة السياســـية لنـــي نمـــر بهـــمعلـــى القوا ـــي ا

البعيدة والعقلية العسكرية ال  ة  وجبت على المسلمين النحرك 
ل ـــأ هـــ ا النجمـــ  ألن الســـكوت عليـــه يـــ دل  لـــى اســـن حاله 

ســقاط هيبــنهموا     كمــا انــه يــ الر علــى  ــعاف قــوة المســلمين وا 
وقوا ـي القبائـي الو   االقنصادل للمسلمين ويعـرأ قـوا لهم 

  كمــا  ن مــن األهميــة النــي نحنمــي بهــم  لــى الســلل والنهــل
 رأ ن و  المسلمين على ه ه المنطقة و  عار سكانها بعنهم 

    ـا ة  لـى الطريـق لهـم بحماينهم و نهم قادرون على نـعمين
ــــــف نجــــــارل وي ــــــريش مــــــن  ل حلي جعلهــــــا نو ــــــى حرمــــــان ق

الرهبــة الن ســية   بان ــا ة  لــى   الــة المســلمين علــى نجارنهــا
عنــد العــرل مــن الــروم والنعكيــد عمليــا للمســلمين بــعن رســالنهم 
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بــعلف مــن الصــحابة   عالميــة  لهــ ا وغيــره وــري رســوي اهلل
 ــي ربيــ  األوي نحــو دومــة الجنــدي وكــان يســير لــيال ويكمــن 
نهـــارا حنـــى يو ـــي مســـيره   لمـــا دنـــا مـــن القـــوم ن رقـــوا وولـــوا 

غنيمــــة للمســــلمين  وبــــث مــــدبرين ونركــــوا  نعــــامهم وما ــــينهم 
ث و رق الجيوش  لم يصـل السرايا وبعث البعو   رسوي اهلل
وعــاد المســلمون  لــى المدينــة و ــي  النــام عــودنهم   مــنهم  حــدا

عيينة بن حصن ال  ارل واسنع ن عيينـة مـن   وادف الرسوي
 ن نرعـــــى  بلـــــه وغنمـــــه  ـــــي  رأ قريبـــــة مـــــن   رســـــوي اهلل

وهـــــ ا االســـــنئ ان  .هـــــامدينـــــة علـــــى ســـــنة والالالـــــين مـــــيال منال
بالسما  بعن نرعى انبي على مسا ة نقـرل مـن المدينـة نحـو 
ومســــة وســــنين كيلــــو منــــرا دليــــي علــــى مــــا وصــــلت  ليــــه قــــوة 

 المسلمين .
لقـد كانــت هــ ه الغــ وة بمالابـة  عــالن عــن دعــوة انســالم 

 .ال مالية و طراف ال ام الجنوبية بين سكان البوادل
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ه المســـا ة الطويلـــة  كمـــا  ن ســـير الجـــيش انســـالمي هـــ 
ـــا  ـــي ال نوحـــات كـــان  انحـــة لســـير الجيـــوش انســـال مية الحق

  (1).انسالمية
 ي  واي من السنة الوامسة حدالت    وة اُح اب: - 
نهم مـــن حقـــد علـــى . وكـــان اليهـــود علـــى مـــا عـــرف عـــللهجـــرة

بنـــي الن ـــير حـــين  ورجـــوا  لـــى    ويهـــودالـــدعوة والمســـلمين
ائهم المن ايـد علـى انسـالم   ورجوا يحملـون حقـدهم وعـدويبر
   بعــد اســنقرارهم بويبــر ان قــوا علــى النوجــه  لــى قبائــي و هلــه

نــــوا و ــــدا مــــن  العــــرل لنحري ــــها علــــى حــــرل المســــلمين وكوا
ومســة مــن  عمــائهم الــ ين انصــلوا بك ــار مكــة و وبــروهم بــان 
ديــنهم ويـــر و حســـن مــن ديـــن محمـــد و نهــم  ولـــى بـــالحق مـــن 

 المسلمين . 

                                                 

 – 568   عـــرأ وقـــائ  ونحليـــي  حـــداث   ن ـــر الســـيرة النبويـــة (1)
571 .    
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 ی ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ

 حب جب يئ ىئ      مئ حئ  جئ ی ی

 ڀ ڀ پ پ    پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ  ىب مب خب

 . (1) چڀ
 ر  ك ار قريش ب هادة اليهود لهم ومدحهم لدينهم  كما 
 ن طلل اليهود باالجنماف علـى حـرل المسـلمين وجـد صـدس 

ــــوبهم الم ــــومة غي ــــا ــــي قل ــــى رســــوي مل   وصــــحبه  اهلل عل
لحـرل المسـلمين .  وعدوهم بعن ي ـنركوا بعربعـة آالف مقانـي 

اق طمعـا بويـرات المدينـة كما انورطت غط ـان ودولـت االن ـ
عطـــــيهم علـــــى  ن ي وغنائمهـــــا  وا ـــــنركت بســـــنة آالف مقانـــــي

. كمــا طــا وا علــى قبائــي  وــرس اليهــود نمــر ويبــر لعــام واحــد
  وا ق منها من وا ق.

ونحــرك ع ــرة آالف مقانــي يحــيطهم كــي  ــالم األرأ 
  .صول المدينة ليط ئوا نور اهلل

                                                 

 .51  51النسام  سورة  (1)
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ولو قدر له ا الجيش الكبير  ن يباغت المسلمين لكانت 
  المعادل و ح ـه قـد  نبام النجم ئهم  لكنوطرا ربما يهدد بقا

وندارســـوا   بالصـــحابة    ـــاجنم  رســـوي اهللبلغـــت المدينـــة
 ن يحيطــــوا   الموقــــف  ــــاقنر  الصــــحابي ســــلمان ال ارســــي

 .مدينـــةالم ـــركين مـــن الوصـــوي  لـــى ال المدينـــة بونـــدق يمنـــ 
حيـــث كانـــت المدينـــة   علـــى هـــ ه الوطـــة ووا ـــق رســـوي اهلل

عيــة مــن بســانين ونويــي وجبــاي وبنــام  مــا محاطــة بموانــ  طبي
وابنــد  المســلمون بالنن يــ  يح ــرون ونــدقا   عــدا ناحيــة ال ــماي

  ووكــي  لــى كــي ن المدينــة يحــوي دون دوولهــا ــي ال ــماي مــ
  ن  راعـــان يح ـــروا مـــن الونـــدق  ربعـــيع ـــرة مـــن المســـلمين  

  كانوا يعملون طواي النهار ويرجعون  لى  هلهم ليال . 
  قـــــد  مـــــر بو ـــــ   رارل المســـــلمين )وكـــــان رســـــوي اهلل

ـــــعمن و  ـــــى ي ـــــة حن نســـــائهم وصـــــبيانهم  ـــــي حصـــــن بنـــــي حارال
المسلمون على عـوائلهم ويعملـوا وقلـوبهم مطمئنـة علـى  هلهـم 
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لمراعـــاة  وعـــوائلهم و ـــي هـــ ا الن انـــة مهمـــة مـــن رســـوي اهلل
  (1) .(جانل الن سي للمقانلينال

بـــــالح ر ونقـــــي النـــــرال ممـــــا ر ـــــ   و ـــــارك رســـــوي اهلل
م جــوعهم معنويــات الجــيش  انــد عوا يســابقون الــ من ال يمــنعه

   لــي  بطــون حجــارا   ــداوا علــى الال ــديد وال البــرد القــار 
جـوف ف كـان  ي حل اهلل ونور نبيـه الكـريم بيـنهم مـا ينسـيهم ال

 .نغ ت به  رواحهم  نسوا كي ماعـداه  محبهم هلل ورسوله  اده
 طلقوا الدنيا  ععطاهم اهلل مجد الدنيا وحسن الوال اآلورة . 

الجوف  ر عنا   :  كونا  لى رسوي اهلل)يقوي  بو طلحة
 (1) .(عن حجرين  عن بطوننا عن حجر  ر   رسوي اهلل

ون جــرت معجــ ات  النــام الح ــر وآيــات مــن  عــالم النبــوة 
ومصـا وجوعـا  ـديدا  عبد اهلل   ي النبي  قد ر س جابر بن

  بب بهيمة وطحنت امر نه صاعا من ال عير الـم انطلـق  لـى 
ســرا يــدعوه  ــي ن ــر مــن  صــحابه  لــى الطعــام    رســوي اهلل

                                                 

 .515    عرأ وقائ  ونحليي  حداث  السيرة النبوية (1)
 .عن النرم ل  114   المونوم الرحيق (1)
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وطلـــل مـــن جميـــ   هـــي الونـــدق وهـــم  لـــف  ن   قـــام النبـــي
علـى برمـة اللحـم وح ـر    ووقـفينوجهوا  لـى طعـام جـابر

 ــي الطعــام جميــ  حنــى  ــبعوا ومــا  اي  عكــي ال  وبــ  العجــين
  (1). بقية و عت على الجيران

وجــامت  وــت النعمــان بــن ب ــير بح نــة مــن النمــر  لــى 
الــ ل  الونــدق لينغــدس بهــا  بوهــا ووالهــا  مــرت برســوي اهلل

 ـعكلوا   وبدده على الول الـم دعـا  هـي الونـدق و  منها النمر 
   (1)   ع بعهم و اد. منه جميعا

ن نــبعهم مــن لونــدق  وجــامت قــريش ومــو كنمــي ح ــر ا
قبلـت غط ـان ومـن نـبعهم مـن  هـي   و بني كنانة و هـي نهامـة

 ــــي الالالــــة آالف مــــن المســــلمون     ووــــري رســــوي اهللنجــــد
 جاعلين  هورهم  لى جبي سل  . 

                                                 

  3876بـــــرقم   4/1505  بـــــال غـــــ وة الونـــــدق   ن ـــــر البوـــــارل (1)
 . 1031برقم   3/1611ومسلم 

ـــــــن ه ـــــــام   (1) ـــــــة الب ـــــــوة   4/174 ن ـــــــر الســـــــيرة النبوي ـــــــي النب ودالئ
   . 1/101لألصبهاني  
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  بالونــدق يحــوي بيــنهم وبــين المدينــةو ــوجئ الم ــركون 
العـرل  لـد اف لـم نعهـده ج يـرةوكان  سلول جديد  ي القناي وا

ون    راحوا يدورون حوي الوندق بغ ل يونبرونه ويبحالقبال
وكـان المسـلمون ير ـقونهم  عن نقطـة واهنـة  و محـي للعبـور 

نــدق  و محاولــة  هالــة بالنبــاي ليمنعــوهم مــن االقنــرال مــن الو
 .النرال عليه

   صــــحابه مجــــامي  ودوريــــات للحراســــة  وقســــم النبــــي
 .وكان ال ريقان ينرا قان بالنباي

 رسان قريش  يهم عمرو بن عبد  وورجت مجموعة من
  و ـــرار بـــن الوطـــال وغيـــرهم  وعكرمـــة بـــن  بـــي جهـــي  ود

 عنوا مكانا  يقا من الوندق  اقنحموه  ووـري  لـيهم علـي بـن 
ــيه   ــي ن ــر مــن المســلمين   بــي طالــل م الالغــرة و وــ وا عل

وكـــان مـــن صـــناديد -ودعـــا عمـــرو  النـــي  قحمـــوا وـــيلهم منهـــا
   بـار ه الـم قنلــه  مبـار ة  وـري  ليـه انمـام علـيلل -العـرل 

ـــاقي الم ـــركين حنـــى  ن عكرمـــة نـــرك رمحـــه وولـــى  وانهـــ م ب
 هاربا . 
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ـــــــــالعبور واســـــــــنمر  واســـــــــنمرت محـــــــــاوالت الم ـــــــــركين ب
  وحــين كـــان المســلمون يواجهــون ال ـــدائد المســلمون بصــدهم

الـ ين  - ي قناي الم ركين وصدهم نق ت يهـود بنـي قري ـة
مـــــ  رســـــوي اهلل وقـــــاموا عهـــــدهم  -لمدينـــــة يســـــكنون جنـــــول ا

   مــن حــديث صــ ية بنــت عبــد المطلــل  نهــا بعمليــات حــرل
كانــت والنســام واألط ــاي  ــي الحصــن  جــام رجــي مــن اليهــود 

والمســـــــــلمون ورا  يطـــــــــوف حـــــــــوي الحصـــــــــن ورســـــــــوي اهلل
ر ــي   منصــر ون  لــى قنــاي العــدو   ــدت عمــة رســوي اهلل

ن  ن لـــت  ليـــه اهلل عنهـــا وســـطها و وـــ ت عمـــودا مـــن الحصـــ
 . لنه حنى قنلنه الم عادت  لى الحصنوقان

ا وقـــد  ــــن اليهـــود  ن  ــــي الحصـــن مقــــانلين يحمـــوه  مــــ
   ال  نهـم  لـوا يمـدون جـيش عادوا لمهاجمة النسام واألط ـاي

الم ــركين بــالم ن ليســنمروا  ــي حصــار المســلمين ألن قــريش 
مـا يمكـنهم مـن حصـار ومن معها لم يجلبـوا معهـم مـن المـ ن 

. وبعــد هــ ا الغــدر مــن  هــي الغــدر مــن اليهــود ينــة طــويالالمد
يــــر  ــــمالهم  صــــبب المســــلمون بــــين جــــيش مــــن الم ــــركين كب
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المنــا قون مــن جــيش  الــم انســحل .ويهــود الغــدر مــن جنــوبهم
 يمـــــا وصـــــف    صـــــحابهو   و قـــــام رســـــوي اهلل  المســـــلمين

( من الووف 17 -1صدر سورة األح ال بنيانها )  ي اهلل
نيــانهم مــن  ــوقهم ومــن  ســ ي وال ــدة لن ــاهر  عــدوهم علــيهم وا 

  منهم .
    ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ

 ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک

 ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ   ڳ

 ے  ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ  ڻ

 ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے

 . (1)چ ې    ې ې ۉ ۅۉ  ۅ ۋ   ۋ ٴۇ ۈ
 

                                                 

 .13-10االح ال   (1)
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وممــــا ورد عــــن البيهقــــي:  حــــاط الم ــــركون بالمســــلمين 
قريبـا  ى جعلوهم  ي مالي الحصن بـين كنـائبهم  حاصـروهمحن

ى ال يـدرل الرجـي  نـم من ع رين ليلـة واوـ وا بكـي ناحيـة حنـ
كنيبـة غلي ـة     ووجهـوا نحـو منـ ي رسـوي اهللصالنه  م ال

 قـانلوهم يومـا  لـى الليــي  لمـا حانـت العصــر دنـت الكنيبـة  لــم 
ه  ن وال  حــــد مــــن  صــــحابه الــــ ين كــــانوا معــــ يقــــدر النبــــي 

   (1).  رادوا  انك عت الكنيبة م  الليييصلوا على نحو ما 
دعــــــا   وقــــــد  ورد البوــــــارل بصــــــحيحه  ن رســــــوي اهلل

مأل اهلل علـيهم بيـونهم وقبـورهم نـارا كمـا  ـغلونا ) : قايعليهم 
 (1) .(عن الصالة الوسطى حنى غابت ال م 

  سري  )اللهم من ي الكنال  لى اهلل  ون رف النبي
          (3).( للهم اه مهم و ل لهم  اه م األح ال  الحسال

                                                 

 . 6/50البداية والنهاية  (1)
 . 3885برقم  4/1501  لوندقبال غ وة ا  البوارل (1)
  1775بـــــرقم  3/1071بـــــال الـــــدعام علـــــى الم ـــــركين  البوـــــارل (3)

 . 1741برقم  3/1363بال اسنحبال الدعام بالنصر  ومسلم



 165 

ــــى اهلل وصــــبر الصــــحابة  ــــول  ل   ونوجهــــت كــــي القل
 ـــعن ي اهلل نصـــره بعـــد  ن  مـــد  وارن عـــت كـــي األكـــف  ليـــه 

 عباده بالالبات .
  نعيم بن مسـعود الغط ـاني  لـى نبيـه  قد بعث اهلل

ـــــم يعلمـــــوا  ـــــوي يـــــا رســـــوي اهلل  ن قـــــومي ل ـــــن  ســـــالمه ويق يعل
  :إسالمي  مرني بما  ئت  قاي له رسوي اهلل ب

 نما  نـت  ينـا رجـي واحـد  وـ ي عنـا  ن اسـنطعت  ـان )
 (1) .(ودعة الحرل

 -وكـان ع ـيرا لهـم قـبال -وي هل نعيم  لى بني قري ة 
 يقــــــوي لهــــــم بــــــعنهم يعلمــــــون وداه ونصــــــحه لهــــــم  وان قري ــــــا 
وغط ــان جـــاموا لحـــرل محمــد وان نســـائهم و ر ـــهم و مـــوالهم 

ــــى ة وبعمــــان  ــــان اننصــــروا  قــــد  صــــابوايــــدبع ال عــــادوا  ل   وا 
  و  ــار علــيهم بــعن ال ر ــهم ونركــوكم ومحمــدا  ينــنقم مــنكم 
    اسنجابوا لر يه .قانلوا م  قريش حنى يعطوهم رهائني

                                                 

 . 6/51البداية والنهاية  (1)
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 لى قـريش  يوبـرهم بعنـه قـد علـم بـعن بنـي  الم ي هل 
قري ة قد ندموا على نقأ عهدهم م  محمد و نهم سـيطلبون 

م رهــائن الــم يســلوهم لمحمــد ليقــنلهم   عرســلت قــريش  لــى مــنك
ك  ي القناي   طلبـوا مـنهم رهـائن  بني قري ة يدعوهم لال نرا

   عرسلوا  لـى بنـي قري ـة بعننـا  قالت قريش صدقكم واهلل نعيم
نعــيم  ودلا  قالــت اليهــود صــدقنا واهلل   الــن نعطــيكم  حــدا منــ
 نوا ي ال ريقان . ال ك وال رقة بينهم و 

ا   و رســي اهلل علــيهم ريحــوســرس بــين الم ــركين النوــا ي
  و نـ ي قوية ك عت قـدورهم وقلعـت ويـامهم   لـم يقـر لهـم قـرار

ال ل ال يعلم جنوده  ال هو مالئكة  لـ لنهم و لقـت  ـي   اهلل
 قلوبهم الرعل والووف  قاموا للرحيي .

وكانت الريب الني  رسلها اهلل على الم ركين كما يقوي )
والمســـلمين كـــانوا   ألن النبـــي  معجـــ ة للنبـــي  القرطبـــي

 ـــــــي عا يـــــــة منهـــــــا وال وبـــــــر عنـــــــدهم   وكـــــــانوا قريبـــــــا منهـــــــا
األونـــــاد وقطعـــــت  ...وبعـــــث اهلل علـــــيهم المالئكـــــة  قلعـــــتلها

و ط ــعت النيـــران  -نــوف مـــن وــيم الســ ر - طنــال ال ســاطيط 
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معسكر حنى كان سيد كـي وكالر نكبير المالئكة  ي جوانل ال
ا اجنمعـــوا قـــاي لهـــم يـــا بنـــي  ـــالن هلـــم  لـــي  ـــإ  :وبـــام يقـــوي

  (1).  لما بعث عليهم من الرعل (النجام النجام
ح ي ة بن اليمـان لـيال  لـى معسـكر   و رسي رسوي اهلل

بوبـــر القـــوم وال نـــ عرهم  قـــم ياح ي ـــة  عننـــا) الم ـــركين وقـــاي
بعنـه م ـى  ـي الجـو ال ـديد البـرودة   ويوبر ح ي ـة (علي

نــه كــان كمــن يم ــي  ــي حمــام  ــي  هابــه ووســط الــريب  ال ا
يابه ودوي وسط ال الم معسكر الم ركين وعاد  لى رسـوي  وا 

  (1)اهلل  يوبره بع مهم الرحيي. 
وك ـــاه   وقـــد ردا اهلل عـــدوه بغي ـــه   عصـــبب رســـوي اهلل

نـده ونصـر عبـده   وصدق وعده و عـ  جاهلل والمسلمين القناي
ه وال بعــده  قــاي اهلل وهــ م األحــ ال وحــده   ســبحانه ال الــه قبلــ

                                                 

 . 71/ 14 ن ر ن سير القرطبي (1)
بـــــال غـــــ وة األحـــــ ال    ومســـــلم  14/68 ن ـــــر ن ســـــير القرطبـــــي (1)

   . 1788 برقم  3/1414
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 ڍ ڇ ڇڇ  ڇ   چ چ چ   چ ڃ ڃ چ :نعــــــــــــــــــــــــالى

  (1) .چ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ
وقد قني من الم ركين  النـام المرامـاة بالنبـاي ع ـرة  يمـا 

 اسن هد من المسلمين سنة .
مــن   : بعــد  ن رجــ  رســوي اهللغــ وة بنــي قري ــة -

ره بــعن المالئكــة لــم الونــدق وو ــ  ســالحه  نــاه جبريــي  ــعوب
وان اهلل يــعمرك بالنوجــه ومــن معــك  لــى بنــي  ا ســالحهمي ــعو 

قري ـــة وانـــي ســـائر  مامـــك   لـــ ي بهـــم حصـــونهم و قـــ ف  ـــي 
ال يصددلين أحددد العصددر ) :   ــعمر رســوي اهلل قلـوبهم الرعــل

   (1) .هال في بني قريظة(
ونحـــرك جـــيش   و عطـــى الرايـــة علـــي بـــن  بـــي طالـــل

  الــــة آالفى نالحقــــوا بــــالنبي وهــــم الالالمســــلمين  رســــاال حنــــ

                                                 

 .15االح ال  سورة  (1)
ومســــلم بــــال    3813بــــرقم  4/1510كنــــال المغــــا ل   البوــــارل (1)

 . 1770برقم  3/1311المبادرة بالغ و 
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. و ر ـــوا علـــى بنـــي قري ـــة الحصـــار  والويـــي الالالـــون  رســـا
وكـــان باســـنطاعة اليهـــود  ن يصـــمدوا  مـــام الحصـــار طـــويال 
لمناعة حصونهم ولنو ر المواد الغ ائية والميـاه لـديهم  ولكـون 

  يحيطهم بـرد قـار  وجـوف وجهـد ونعـل المسلمين  ي العرام
سنسـلموا لحكـم رغم كي  لك  ان اليهـود ن لـوا مـن حصـونهم وا

 لقــى  ــي قلــوبهم الرعــل و لــ ي بهــم   ألن اهلل  رســوي اهلل
 األرأ .
وقد اسن ـ عت األو  ليهـود بنـي قري ـة ألنهـم مـواليهم )

)أال ترضددددون أن يحكددددم :  وحل ـــا هم  قــــاي لهــــم رســــوي اهلل
  ()فدذا  هلد  سدعد بدن معداذ :قالوا بلد  قدال (رول منكمفيأم 
  (1) .(قد رضينا :قالوا

                                                 

 . 4/118والسيرة البن ه ام    1/100ناريم الطبرل  (1)
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رجـاي ونســبى بـعن يقنــي ال  ـيهم ســعد بـن معــا   حكـم 
)قضديٍ بحكدم  :.  قـاي لـه رسـوي اهلل ال رية ونقسم األمواي

    (1) .اهلل (

ن   حكم انعدام  ي  ربعمائة  ي سوق المدينـة حيـث )و 
جـ ام عـادي نـ ي    وه اح رت  واديد وقنلوا ب كي مجموعات

 ـوا كان ج ا هم من جن  عملهـم حيـث عر بمن  راد الغدر و 
هم للنهـــــل ونســـــامهم و راريهـــــم حيـــــاة المســـــلمين للقنـــــي و مـــــوال

  .(1)(للسبي
ـــم  بطـــاي  - و ـــرعت  ـــي هـــ ا العـــام  ري ـــة الحـــج  ون
  و ـرأ اهلل ســبحانه ونعـالى الحجــال علـى المســلمات النبنـي

 صونا لهن .
 

                                                 

ومســـــلم بـــــال   3815بـــــرقم  4/1511كنـــــال المغـــــا ل   البوـــــارل (1)
 .  1768برقم   3/1388جوا  قناي من نقأ العهد 

        610    عــــرأ وقــــائ  ونحليــــي  حــــداث   ن ــــر الســــيرة النبويــــة (1)
 .( 317 – 1/315)  عن السيرة النبوية الصحيحة
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  السنة السادسة للأورة :
)اآلن نغـ وهم  :   قاي رسوي اهللحين انجلت األح ال

 (1).ننا (وال يغ و 
   قــد نغيــرت مــوا ين ) الوطــة القادمــة هــي غــ و قــريش

القوس و صبب للمسلمين القدرة على الهجوم  عملوا علـى بسـط 
المدينــة  نمهيــدا ســيادة الدولــة علــى مــا نبقــى مــن قــوس حــوي 

ام بغــ ونين و رســي وـالي هــ ا العـ     قــاملغـ و قــريش الحقـا
حكــــام الحصــــار ربــــ  ع ــــرة ســــرية عليهــــا    ننهــــاك قــــريش وا 

وه مــن   مســنالمرين مـا حققــوقطـ  مــا يمـدها بــالقوة مــن حل ائهـا
طا واسـعا لن ـييق    با روا ن ـاصد األح ال ورد كيد اليهود

  ومعاقبــة الم ـركين  ـي األحـ ال  والالــعر الونـاق علـى قـريش
الــــــدعاة  و ناصــــــبت المســــــلمين مــــــن القبائــــــي النــــــي غــــــدرت ب

 . (1)(العدام
                                                 

بـــــرقم  4/1501كنـــــال المغـــــا ل بـــــال غـــــ وة الونـــــدق   البوـــــارل (1)
3884. 

 . 636    عرأ وقائ  ونحليي  حداث   ن ر السيرة النبوية (1)
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 :المي هم ه ا الن اط العسكرل انسو 
النجــديون  هــي قــوة وبــع   :سددرية محمددد بددن مسددلمة -

نركوا بســنة آالف  ــي   وكــانوا قــد ا ــوكالــرة  وعــدام للمســلمين
   كانت ه ه السرية مـن الالالـين  ارسـا نحركـت غ وة األح ال

 ــي محــرم ل ــن الغــارة علــى بنــي القرطــام مــن قبيلــة بكــر بــن 
 ان علــى ر    وكــل علــى مســا ة ســب  ليــاي مــن المدينــةكــال

 ــداهموا عــدوهم  قنلــوا مــنهم ع ــرة   الســرية محمــد بــن مســلمة
  و ـــي طريـــق ون وغـــنم المســـلمون  بلهـــم وما ـــينهمو ـــر البـــاق

العودة  سـروا المامـة بـن  الـاي الحن ـي سـيد بنـي حني ـة وحملـوه 
واســــنع نه    لــــى المدينــــة حيــــث  ســــلم بــــين يــــدل رســــوي اهلل

 ري ـا سـعلوه لمـا جـام ق   بال هال  لى العمرة  ع ن له النبـي
  وحلـف  ن ال نـعنيهم مـن هي صبعت  قاي ال واهلل بي  سلمت

وكانـــت يمامـــة   اليمامـــة حبـــة حنطـــة حنـــى يـــع ن رســـوي اهلل
   انصــرف  لــى بــالده ومنــ  الحمــي  لــى مكــة حنــى ريــف مكــة

يسـعلونه بـالرحم  ن   بل  بقريش الجهد  كنبوا  لى رسـوي اهلل
 و   جال رسوي اهلليع ن لالمامة بعن يولي لهم الطعام  اسن
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القلــل الــرحيم والولــق الكــريم لرجــائهم رغــم حالــة الحــرل بينــه 
 .وبينهم و مر المامة بعن ويا بين قومي وميرنهم  امنالي المامة

ــــان - ــــ ين غــــدروا بع ــــرة مــــن غــــ وة بنــــي لحي : وهــــم ال
. وكانت ديارهم قريبـة مـن مسلمين  ي الرجي  ونسببوا بقنلهمال

الوصــوي  لــيهم لمــا بيــنهم  مكــة  كــان صــعل علــى المســلمين
 وقريش من الارات .

 لمـــا نوا لـــت األحـــ ال و ـــنت اهلل جمعهـــم ر س رســـوي 
  رغــم  ن المســا ة  ن يوــري  لــيهم يطلــل الــعر  صــحابه اهلل

لغــدر  ال انــه البــد مــن نعديــل  هــي ا نصــي  لــى مــائني ميــي 
ئنين    كان  ن وري  لـيهم  ـي مـاال ين ال قيمة للعهود عندهم

. ونحـــرك الجـــيش بانجـــاه  ـــي جمـــادل األولـــىمـــن الصـــحابة 
   ـــيهم الصـــحابة  نهـــم  اهبـــون  ليهـــا ال ــام   ـــنا الجميـــ  بمـــا

انجـاه الجـيش جنوبـا   وبعد المسير ع رين ميال غيار النبـي
 نحو بني لحيان .

ـــــون ) ـــــت لهـــــم جواســـــي  وعي غيـــــر  ن بنـــــي لحيـــــان كان
 وبـــروهم بمقـــدم جـــيش المســــلمين  هربـــوا  ـــي ر و  الجبــــاي 
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   عســـكروا  ـــي ي المســـلمون لـــم يجـــدوا مـــنهم  حـــداوصـــوحـــين 
السرايا ننعقل قبائـي الغـدر يـومين   ديارهم وبعث رسوي اهلل
  لهـــم حيـــث اونبئـــوا  ـــي ر و  الجبـــاي  ال  نهـــا لـــم نجـــد  الـــرا
. ور س ين لنـرهيبهم وا  هـار قـوة المسـلمين عقام  ي ديارهم يوم

يقـوم   ن يغننم  رصة وجوده قرل مكـة  ـعراد  ن رسوي اهلل 
بمناورة عسكرية يرهل بها م ـركي قـريش  سـار بـالجيش  لـى 

  الـم  رسـي  بـو بكـر دل عس ان الـ ل يبعـد يومـان عـن مكـةوا
صـــلوا    و بع ـــرة  ـــوار  مـــن  صـــحابه نحـــو مكـــة الصــديق

   بالـــــوا ال ـــــ ف والرعـــــل بقلـــــول  لـــــى مكـــــان قريـــــل مـــــن مكـــــة
الـــم عـــادوا   ن ل ـــنهم  ن جـــيش المســـلمين ســـيغ وهمالم ـــركي
 (1) .( لى المدينةجميعا 
وهـم  ـرف مـن و اعـة يمـالئون  :  وة بني المصدطلق -
وبــاغنهم بــالغ و حيـــث     عــدوا لقنــاي النبـــي   ــاجئهمقري ــا

ـــين ولنـــا مـــن  ـــعبان بســـبعمائة مـــن   وـــري رســـوي اهلل لليلن
                                                 

ــــــــــي  حــــــــــداث  بويــــــــــة ن ــــــــــر الســــــــــيرة الن (1)   عــــــــــرأ وقــــــــــائ  ونحلي
 645 646. 
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 نهم يجمعـون العـرل لحـرل المسـلمين   صحابه بعد  ن بلغه 
 م اهلل بنــــــي    هــــــ لقــــــيهم علــــــى مــــــام مــــــن ميــــــاههم  ونقــــــانلوا

   ون ي رسـوي اهللصطلق وقني منهم ع رة و سر سائرهمالم
 . ين واحد قنله  حد األنصار بالوطع  وقني من المسلم موالهم
 
 ــي يــوم االالنــين مــن  :والفددت  المبددينوقعددة الحديبيددة  -

ـــة مـــن صـــحبه    ل القعـــدة وـــري رســـوي اهلل ـــعلف و ربعمائ ب
واعنمـر والصـحابة منوجها  لـى مكـة معنمـرا وقـد سـاق الهـدل 

جــام ل يــارة البيــت الحــرام    ــي الطريــق لــيعلم  هــي مكــة  نــه
 .  ما ل عائر اهلل ولم يجيم محاربامع

ر س  ـي المنـام  نـه دوـي   وسبل العمرة  ن رسوي اهلل
و صــحابه المســجد الحــرام  طــا وا واعنمــروا محلقــين مقصــرين 

طيــر وقـد ســاقوا الهــدل   ـر  الصــحابة الــ ين كانـت  رواحهــم ن
  وقا  لى مكة الني حرموا  يارنها .

قري ــــا ورجــــت و ــــي الطريــــق حملــــت  ليــــه العيــــون  ن 
طريقــه منجنبــا      بــداي رســوي اهلللمــنعهم مــن دوــوي الحــرم
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 سـلكوا طريقـا وعـرا بـين   جم  الك ار ومن اديـا الصـراف معهـم
 عال ي ق السير  يه حنى   ا ورجـوا  لـى  رأ سـهلة عنـد 

  :للنا  قولوا  سوي اهللمنقط  الوادل قاي ر 
واهلل هنأدا ) :   قـاي قالوا  لك ()نستغفر اهلل ونتوب هليه

  (1) .الحطة التي أن لٍ هل  بني هسرائيل فلم يقولوها (
ة والمســلمون طريقــا نوـرجهم  لــى النيــ الـم ســلك رسـوي اهلل

المرار مهـبط الحديبيـة  سـ ي مكـة  بو ـة ودون  ن ي ـعر بهـم 
 كة.   ال وهم قرل مالك ار

ومـــن معـــه مـــن المســـلمين بعقصـــى  ونـــ ي رســـوي اهلل 
ليـــي الجريــان   ــكوا  لــى رســـوي الحديبيــة علــى حــوأ مــام ق

 مــرهم  ن ي ــعوه العطــش  ــانن ف ســهما مــن كناننــه الــم  اهلل
 ( 1)   جاش المام حنى  ربوا وارنووا .  ي الحوأ

جاهــدا  ن يجعــي قــريش نــدرك بعنــه  حــاوي رســوي اهلل 
يــارة البيــت الحــرام وهــو حــق للجميــ   جــام ل  ال يريــد حربــا بــي 
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  والمســلمون مــن  ــمنهم  وســارت بــ لك األوبــار بــين العــرل
 مما جعي قريش نلجع للن اوأ .

  الـــم ي مـــن و اعـــة بقيـــادة بـــديي بـــن ورقـــام عرســـلت رجـــا
 عو ـب لهـم رسـوي   ي من كنانة اسمه الحلي  بـن علقمـةرج
نر  هدنـة سبل مجيئه وما  صال قريش من حربها واق  اهلل

بيـــنهم حنـــى ننو ـــب األمـــور لهـــم وان  بـــوا  ال الحـــرل  ـــإنهم 
ليـــ  الرســـالة وان ســـيجاهد لنب مســـنعدون لهـــا و ن رســـوي اهلل

 .كان الالمن حيانه
الـــ ل كـــان حـــين   الـــم  رســـلوا عـــروة بـــن مســـعود الالق ـــي

يمســك بلحينــه )ونلــك عــادة العــرل  ــي  ي ــاوأ رســوي اهلل 
يقــوم علــى حراســة رســوي ن الــ ل الحــديث بــين الن ــرام( وكــا

 ـعبة )وهـو ابـن    عـروة   النام الم او ات المغيرة بن اهلل
يـــده بقـــائم الســـيف (  كـــان يننهـــر عمـــه و ي ـــرل بـــن مســـعود

قبــي  ن ال : اك ــف يــدك عــن مــ  لحيــة رســوي اهلل قــائال لــه
 لعروة قريبا مما قاله لبديي . .  قاي رسوي اهللنصي  ليك
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 ن بمحبــة الصــحابة رجــ  عــروة  لــى قــريش وهــو م نــو 
   ــــعوبر قــــريش بــــ لك والن ــــا هم العجيــــل حــــوي رســــوي اهلل
  وان المســــلمين جــــاموا حهموبــــعنهم مســــنعدون ال ندائــــه بــــعروا

مسالمين ولكـنهم  ن ا ـطروا للقنـاي ن ـانوا  ـي طلـل ال ـهادة 
نهم قد عر وا وطة ر د وعلى قريش قبولها .   وا 

با مـن ووالي الم او ـات نسـلي سـبعون  و المـانون  ـا)
قــريش طــامحون  لــى الحــرل هبطــوا مــن جبــي الننعــيم ودولــوا 

  وي  ـلوا الم او ـاتمعسكر المسلمين ليال لي ربوا ويقنلـوا  
. قائـد حـر  المسـلمين اعـنقلهم جميعـا ال  ن محمد بن سـلمة 

وع ــا عــنهم ممــا  ورغبــة  ــي الصــلب  طلــق ســراحهم النبــي 
  (1).(و   ي محاوالت  نهام الم او ات   رعل قريش

ســــ يرا  لــــى  عالمــــان بــــن ع ــــان  و و ــــد رســــوي اهلل 
معنمـــرين  قـــريش ليبـــين لهـــم  نهـــم مـــا جـــاموا لقنـــاي بـــي جـــاموا

ــــعني بمكــــة رجــــاال مــــ منين ونســــام ويــــدعوهم لإلســــالم   وان ي
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وبقـرل  هـور انسـالم بمكـة حنـى ال  م منات  يب رهم بال نب
 يو ي  حد  يمانه .

ســـعيد بـــن قـــام  ليـــه  بـــان بـــن   وحـــين وصـــي عالمـــان
العــا   رحــل بــه و ســري لــه  رســا و جــاره وحملــه  لــى  عمــام 

ا  ــر  عر ــوا عليــه  ن    لمــقــريش  ــعوبرهم برســالة النبــي
 .   عبى  ن يطوف قبي رسوي اهلل يطوف بالبيت

 
عنــد قــريش و بطــع ونــعور عالمــان) :بيعددة الرضددوان -

ال :    قــاي رســوي اهلل علــى المســلمين   ــاف بيــنهم انــه قنــي
  الـــم دعـــا  صـــحابه  لـــى البيعـــة وهـــو حنـــى ننـــاج  القـــوم نبـــر 

 (1) .( جال  نحت ال جرة  بايعوه على عدم ال رار
ســـناد صـــحيب  نهـــم كمـــا ورد عـــن ســـلمة بـــن األكـــوف بإ)

  (1) .(بايعوه على الموت
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 ()هـــ ه عـــن عالمـــان :قـــاي بيـــده اليمنـــى الـــم  ن النبـــي 
   رل بها يده األورس . 

  وبايعــــه بــــن  ألســــدلكــــان  وي مــــن بــــاي   بــــو ســــنان و 
علــى المــوت الــالث مــرات  ــي  وي النــا  ووســطهم  ألكــوفا

 وآورهم . 
 ـي القـرآن   وه ه هي بيعـة الر ـوان النـي  كرهـا اهلل

 ڳ گ گ گ  گ ک ک ک چ  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــريم

 ڻ     ں    ں   ڱ    ڱ     ڱ   ڱ   ڳ  ڳ   ڳ

  .(1) چڻ
ا  ــي وورد الالنــام علــى  صــحابها  ــي الســنة المطهــرة كمــ

: قــــاي لنــــا رســــوي اهلل  يــــوم جــــابر بــــن عبــــد اهلل  قــــاي حــــديث
وكنــا  ل ــا و ربعمائــة  ()أنددتم اليددوم خيددر أهددل اُرفالحديبيــة 

  (1)ولو كنت  بصر ألرينكم مو   ال جرة . 
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كما  ن جابر بن عبد اهلل  قـاي  وبرننـي  م مب ـر نقـوي 
ت )ال يدخل الندار :يقوي عند ح صـة   نها سمعت رسوي اهلل

 مددددن أصددددحاب الَددددورة أحدددددت الددددذين بددددايعوا هن َددددا  اهلل
 .(1)(تحتأا
وحــين نمعــن الن ــر  ــي هــ ه الصــ وة مقارنــة مــ   هــي ) 

بدر نالحـ  ارن ـاف عـدد المهـاجرين  لـى النصـف مـن الجـيش 
وهــ ا االرن ــاف الهائــي  ــي عــدد المهــاجرين مــن الالالــة والمــانين 

لعربيــــة   كــــان مع مــــه مــــن القبائــــي االمانمائــــة  ــــي بــــدر  لــــى
لكــن  ــبابها كــانوا ي ــدون  لــى   وهــي قبائــي صــغيرة المجــاورة

نربيـــة وينلقـــون ال المدينـــة ين ـــوون نحـــت لـــوام رســـوي اهلل 
  والنربيــة العمليــة  ــي المعــارك الوالصــة اليوميــة  ــي المســجد

وين عون  والغ وات  وين قهون بدينهم مبا رة من رسوي اهلل 
هــاجرين  ــي  ــالي القــدوة العليــا مــن الســابقين األولــين مــن الم

  وينقلون  لك  لى قبـائلهم النـي نالـت  ـر ا علـى واألنصار
                                                 

ــــــال   ــــــائي  صــــــحال ال ــــــجرة  هــــــي بيعــــــة الر ــــــوان   مســــــلم (1) ب
 .1416برقم    4/1141
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   قبيلـــة  ســـلم النـــي نوا لـــت  ـــي االن ـــمام لإلســـالمالقبائـــي 
وغ ــار مــن القبائــي النــي ح يــت بهــ ا ال ــرف ويعــود ال  ــي 

 لــى الرعيــي األوي واللبنــات األولــى النــي  -بعــد اهلل  -بــ لك 
لى  هلها   ـعبو  ر ان مت  لى الدعوة وساهمت بنقي النور  

الغ ارل كان مـن السـابقين بإسـالمه  وم ـى داعيـا  ـي قومـه 
  مـن غ ـار يـ م بهـم المدينـة بعـد  حـدحنى جـامه سـبعون بينـا 

قبـــي  رســوي اهلل  يبريــدة بــن الحصــيل األســـلمي الــ ل لقــو 
 .  (1)دووله المدينة  عسلم و سلم معه سبعون من قومه(

 
ن سـمعت ببيعـة  ـعرت قـريش بعـد   :صل  الحديبيدة -

  علــى القنــاي  بحراجــة موق هــا  الر ــوان ونصــميم الرســوي
 عو ــــدت ســــهيي بــــن عمــــرو  ــــي ن ــــر مــــن رجــــالهم لم او ــــة 

الصــلب  ال  ن يرجــ  عنــا  و كــدت عليــه  ال يكــون  ــي النبــي
. دولهــا علينــا عنــوة   ــال ننحــدث عنــا العــرل انــه عامــه هــ ا

القـوم الصـلب  )قـد  راد :قـاي   عناه سـهيي بـن عمـرو  لمـا رآه
                                                 

 . 671عرأ وقائ  ونحليي  حداث    ن ر السيرة النبوية (1)
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وكـــان ســـهيي  حـــد  عمـــام قـــريش  (1)حـــين بعالـــوا هـــ ا الرجـــي(
 .ة والدهام والر انة و صالة الر لالمعرو ين بالحنكة السياسي

مـــن وبعـــد النباحـــث نوصـــي الجانبـــان  لـــى ان ـــاق صـــلب 
مــن عامــه  ــال يــدوي مكــة  ــإ ا   :  ن يرجــ  رســوي اهللبنــوده

و ــ     يهــا الالالــا لهــا المســلمون  عقــامواكــان العــام القابــي دو
مــن  حــل  ن يــدوي  ــي   الحــرل بــين الطــر ين ع ــر ســنين

 ن يــدوي  ــي عقــد  عقــد محمــد وعهــده دوــي  يــه ومــن  حــل
  من  نى محمد من قريش يرد  ليها ومـن قريش وعهدها دوي

ودعــا علــي بــن ) (1)جــام قــريش ممــن مــ  محمــد ال يــرد  ليــه 
)بســم   ليكنـل الكنـال  ـعملى عليـه رسـوي اهلل  بـي طالـل

(  قاي سهيي بن عمرو  مـا الـرحمن  ـو اهلل اهلل الرحمن الرحيم

                                                 

 . 4/184والسيرة النبوية البن ه ام   1/111ناريم الطبرل  (1)
 . 1/103ام ن ر السيرة البن ه  (1)
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 عليا ال ندرل ماهو ولكن  كنل باسمك اللهم  عمر النبي
     (1) .(ب لك

 قـاي  )ه ا ما صالب عليه محمد رسـوي اهلل ( ) الم  ملى
  ســوي اهلل لــو كنــت رســوال لــم نقانلــكســهيي ال نكنــل محمــد ر 

رســوي اهلل(  قــاي مــا  نــا بالــ ل   قــاي لعلــي  محــه )يمحــو ل ــ 
  (1) .(بيده   محاه  محاه رسوي اهلل

   ولمــا نــم الصــلب دولــت و اعــة  ــي عهــد رســوي اهلل
 .ودولت بنو بكر  ي عهد قريش

رو ي ــاوأ حــين كــان ســهيي بــن عمــ رد أبددي وندددل: -
لـــ ل  ـــر  اهلل قلبـــه لإليمـــان   جـــام ابـــن ســـهيي ا ـــي الحديبيـــة

   لمــا ي  ــارا مــن الم ــركين بمكــةبــاألغال   جــام مكــبال عســلم
ر س سهيي ابنه  بـي جنـدي قـام و وـ ه بنالبيبـه وقـاي يـا محمـد 

                                                 

بـرقم  1/177بال ال ـروط  ـي الجهـاد والمصـالحة    ن ر البوارل (1)
 . 4870برقم  11/114وصحيب بن حبان   1581

بــــرقم  1/151بــــال كيــــف نكنــــل هــــ ا مــــا صــــالب عليــــه   البوــــارل (1)
 . 4861برقم   11/114وصحيب بن حبان   1551
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 ي  ن يعني ه ا  قاي له رسوي اهلللقد  رغنا من الن اوأ قب
رد  لـــــى يــــا مع ــــر المســــلمين    :   قــــاي  بــــو جنـــــديصــــدقت

)هندا قدد  :وقاي لـه  ف  رده النبيالم ركين ي ننوني  ي ديني
وأهطيناهم هل  ذل  وأهطونا  وبين القوم صلحا هقدنا بيننا

نا ال نغدر بأمهأدا  :الم قاي مواسـيا ومب ـرا بقـرل ال ـري (ت وا 
) يا أبا وندل اصبر واحتسب فان اهلل واهل ل  ولمن معد  

   (1) .من المستضعفين فروا ومخروا (
ـــدار نمساـــك النبـــي  بالو ـــام  و ـــي هـــ ا داللـــة علـــى مق

لمســلمين علــى   ــيلة الو ــام رغــم بالعهــد والموااليــق وحــر  ا
عقيـدة يسـحل مرارة الموقف وصوصا وهم يـرون  وـاهم  ـي ال

ـــا بـــاألغالي ـــا موالق ـــو جنـــدي مهان    ال  نهـــم صـــبروا وصـــبر  ب
 واحنسبوا هلل .

مـــن   ولمـــا  ـــر  رســـوي اهلل التحلدددل مدددن العمدددرة : -
 ()قوموا فانحروا ثم احلقوا :كنابة الصلب قاي ألصحابه

                                                 

 . 4/187والسيرة البن ه ام   1/113ناريم الطبرل (1)
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منهم رجي حنى قاي  لك الالث مرات  لما ) واهلل ما قام 
 ــ كر لهــا مــا لقــي  لــم يقــم مــنهم  حــد قــام  ــدوي علــى  م ســلمة

يا رسوي اهلل  نحل  لـكف اوـري الـم ال نكلـم  :من النا   قالت
  حدا كلمة حنى ننحر بدنك وندعو حالقك  يحلقك  قـام  وـري

حالقــه   نحــر بدنــه ودعــا  لــم يكلــم  حــدا مــنهم حنــى  عــي  لــك
 لمـــا ر س النـــا   لـــك قـــاموا  نحـــروا وجعـــي بع ـــهم    حلقـــه

     (1) .(يحلق بع ا حنى كاد بع هم يقني بع ا غما

وهكــ ا  نقــ ت  م المــ منين  م ســلمه جمــ  المســلمين مــن 
و نقــــــ نهم مــــــن الهــــــالك بحســــــن   موال ــــــة  مــــــر رســــــوي اهلل
 م ورنها وجميي ر يها .

يــة  ن القــرامة المنعن :المعاهدددة بددين النصددر والأ يمددة -
لبنــــود و قــــرات الصــــلب نبــــين  نهــــا كانــــت  نحــــا ونصــــرا كبيــــرا 
 للدبلوماســية المســلمة و انحــة الننصــارات الحقــة ســنقود لن ــر

 .الدعوة وب كي علمي وبنوطيط دقيق
                                                 

بـــــرقم  1/178بـــــال ال ـــــروط  ـــــي الجهـــــاد والمصـــــالحة   البوـــــارل (1)
 . 1856برقم  5/115وسنن البيهقي الكبرس   1581
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 المعاهـــدة اعنـــراف  ـــمني مـــن قـــريش بقـــوة المســـلمين 
ين نســـــعى و ـــــرعية دعـــــونهم بعـــــد  ن كانـــــت نعنبـــــرهم صـــــابئ

 يصــاي الــدعوة  لــى   لنبــي  كمــا  ن هــدف اللق ــام علــيهم
النــــا  و ــــر  العقيــــدة لهــــم وبعــــدها  ليــــ من مــــنهم مــــن  ــــام 
وليك ــــر مــــن  ــــام والمعاهــــدة نك ــــي للمســــلمين حريــــة الــــدعوة 
والنحــالف بعيــدا عــن م ــايقات قــريش  الــم  ن المعاهــدة ننــيب 
لمــن  ــام مــن قبائــي العــرل الــدووي  ــي انســالم وهــ ا ننــا ي 

 رل .من قريش عن  عامنها لقبائي الع
ــــــى الهدنــــــة ع ــــــر ســــــنوات نوبال ســــــبة للبنــــــد الــــــداعي  ل

 المســـــلمون لــــــم يكونــــــوا دعــــــاة حـــــرل ومــــــا كانــــــت دوريــــــانهم 
 و نعديـل  والغ وات سـوس محـاوالت لـد   الوطـر عـن  ن سـهم

ف المســلمين عــن المســجد الحــرام    مــا  رجــامـن اعنــدس علــيهم
ــــا لح ــــ  مــــام الوجــــه   هــــو ال يعــــدو  ن يكــــون نجاحــــا  عالمي

ه نــعويرا لعمــرة المســلمين لــي  ه ال يعــدو عــن كونــلقــريش ألنــ
منى  اموا بعد انق ـام  لـك    حيث من حقهم  ن يعنمروا ال

 ما ما ينعلق بعدم  رجاف من  ر من المسلمين والنجع و   العام
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ألن من ي ـر مـن  لى قريش  ه ا  مر غير  ل باي للمسلمين 
  نـــا قحاجـــة لإلســـالم بالمرنـــد  و الم  وال دولـــة انســـالم مرنـــد

ومــن  ســلم مــن  هــي مكـــة  لــي  مل مــا  ن يلجــع  لــى المدينـــة 
 عرأ اهلل واسعة ويسنطي  الم من ال رار بدينه حيث  ام الم 

  ن ه ا البند  صبب وباال على قريش وبانت نرجو  لغائه .
وعلى  رأ الواق  نلم  النجا  الكبير  ي الـدعوة  لـى 

الـة آالف بينمـا اهلل حيث  ن المسلمين وقت المعاهدة كـانوا الال
 صــبب الجــيش انســالمي الــ ل  ــنب مكــة بعــد ســننين ع ـــرة 

 آالف مقاني .
 سماها  نحا مبينا .  و وق كي ه ا  ان اهلل

 . (1) چ ٻ ٻ ٻ ٻ     ٱ چ 
 ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ       ڍ ڍ چ

 .(1) چ گ گ گ گ ک ک کک  ڑ ڑ ژ

                                                 

 .1ال نب  سورة  (1)
 .5ال نب  سورة  (1)
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 ن ه ا الصلب   اي الوطر األكبر عـن    ف  لى  لك
  ين: اليهــــودو مكــــنهم  ن ين رغــــوا للوطــــرين اآلوــــر المســــلمين 

 وقبائي نجد من غط ان واألعرال .
 
 لمــا رجــ  رســوي اهلل  التفددريع هددن المستضددعفين: -

ان لت رجي من المسلمين ممن كـان    لى المدينة واطمعن بها
يع ل  ي مكة وهو  بو بصير رجي من القيـف حليـف لقـريش 

العهد ال ل جعلت لنا   ي عرسلوا  ي طلبه رجلين وقالوا للنب
 لــى الــرجلين  ورجــا بــه حنــى بلغــا  ا الحلي ــة    د عــه النبــي

 :لهــم  قــاي  بــو بصــير ألحــد الــرجلين  ن لــوا يــعكلون مــن نمــر
:  ني ألرس سي ك ه ا يا  الن جيـدا   اسـنله اآلوـر  قـاي واهلل

جربت به الم جربت   قاي  بو بصير:  رني   جي انه لجيد لقد
مكنـه منـه   ـربه حنـى بـرد )مـات( و ـر اآلوـر  ع   ن ر  ليه

  حنـــى  نـــى المدينـــة  ـــدوي المســـجد يعـــدو  قـــاي رســـوي اهلل
قـاي:    لمـا اننهـى  لـى النبـي )لقد رأى هذا ذهدرا( :حين رآه

قني صاحبي واني لمقنوي   جام  بو بصـير وقـاي يـا نبـي اهلل 
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قــــد رددننــــي  لــــيهم الــــم  نجــــاني اهلل   اهلل  و ــــى اهلل  منــــكقــــد و 
مسعر حرب لو كدان لده  تويل أمه) : قاي رسـوي اهلل نهم م

لما سم   لك عرف انـه سـيرده  لـيهم   وـري حنـى  نـى   (أحد
بــعبي   وين لــت مــنهم  بــو جنــدي بــن ســهيي  لحــق ســيف البحــر

   و اهلل ما يسمعون بعير بصير حنى اجنمعت منهم عصابة
 ورجــت لقــريش  لــى ال ــام  ال اعنر ــوا لهــا و وــ وا  مــوالهم 

ننا ــــده اهلل والــــرحم لمــــا  رســــي   عرســــلت قــــريش  لــــى النبــــي
 قــــدموا      عرســــي  لــــيهم النبــــي لــــيهم   مــــن  نــــاه  هــــو آمــــن

 (1) . المدينة
وهكــ ا رجعــت قــريش عــن  ــرطها وننا لــت بــي نا ــدت 

 ن يقبي من نرك قريش وهو مسلم ونوجـه  لـى دولـة  النبي 
 انسالم ولم نعد نطالل برداه .

)كالنجا ـي ملـك  :للملدو  واُمدرا   مكاتبدة النبدي -
  ك الــــروم والمقــــوق  ملــــك انســــكندرية  وقيصــــر ملــــالحب ــــة

                                                 

ـــال ال ـــروط  البوـــارل (1) ـــال ال ـــروط  ـــي الجهـــاد والمصـــالحة   كن ب
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  والحــارث الغســاني  ميــر دم ــق  و ميــر وكســرس ملــك  ــار 
جي ـر و ويـه عبـد بصرس  وهو ه بـن علـي صـاحل اليمامـة  و 

  والمنــــــ ر بــــــن ســــــاوس حــــــاكم جلنــــــدل ملكــــــي عمــــــانابنـــــي ال
  (1).(البحرين

انمـــا مــــن   ــــة نق ــــه انوــــ  وقــــد   رســــوي اهللوكـــان 
محمـــد رســـوي اهلل  محمـــد ســـطر  ورســـوي ســـطر واهلل ســـطر  

 محـمـد               : وه ه ص نه

 رسوي
 اللــــه

قـــد بعـــث كنابـــا  لـــى  ميـــر بصـــرس مـــ   وكـــان النبـــي 
 (   لما بل  م نة )جنول األردن الحارث بن عمير األ دل

مال علــى وكــان عــا -نعــرأ لــه  ــرحبيي بــن عمــرو الغســاني
رباطـــا الـــم  عوالقـــه  -البلقـــام مـــن  رأ ال ـــام مـــن قبـــي قيصـــر
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ح نـا  . وقد ح ن النبـي رسوال غيره    ولم يقني للنبيقنله
 وقاد ه ا األمر الحقا  لى معركة م نة . ديدا...
 
ت قرآنيــه حرامــت الومــر حرمــة ن لــت هــ ا العــام آيــاو  -
ريم   ونحـت المسلمات على   واجهـن الم ـركين  وحرامقاطعة

  ن المســلمينالم ــركات مــن غيــر  هــي الكنــال علــى   واجهــ
 .صالة الووف. ون ي  يها  رأ الحج و رعت
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 السنة السابعة للأورة : 

( كيلــو 171)وويبــر مدينــة كبيــرة نبعــد  دد وة خيبددر: -
منرا  مالي المدينة وهي عبارة عـن  ـطرين  ـطر بـه ومسـة 

ة يقــاي ا نقــ   ــي منطقــ  الحصــون الالالالــة األولــى منهـحصـون
وـــران يقعـــان  ـــي منطقـــة نســـمى ( والحصـــنان اآللهـــا )النطـــاة

  ر  يــه الالالــة حصــون ويــدعى الكنيبــة  وال ــطر اآلوــ)ال ــق(
ا علــــى مرن عـــات يصــــعل وهـــ ه الحصـــون منيعــــة وقســـم منهـــ

ـــى حصـــون  وـــرس وقـــالف صـــغيرة  الوصـــوي  ليهـــا     ـــا ة  ل
 من صي بع ها عن بعأ  ولويبر بسانين وم ارف .

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ھ چ

  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ  ڭ ڭ

 ائ ائ ى  ېى ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ

 .(1) چ وئ ەئ ەئ

                                                 

 .11 10ل نب  اسورة  (1)
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وكان ليهود ويبـر دور كبيـر  ـي ح ـد قـريش واألعـرال 
 وة وجرهم  لى الصراف والنصدل للمسلمين ووصوصًا  ـي غـ

  الـــم ســـعيهم  ـــي  قنـــاف بنـــي األحـــ ال ونســـوير  مـــوالهم لـــ لك
. رهم غــدراً ل وطعــن المســلمين  ــي  هــو قري ــة لنصــرة األحــ ا

كمــا  نهــم و ــعوا وطــة    ــلها اهلل ســبحانه ونعــالى الغنيــاي 
 .  النبي

ــــــــر وكــــــــر  ــــــــى انســــــــالم  صــــــــارت ويب ــــــــنمر عل د ا ون
الـارة م ـاكي و وطـاوالمسلمين ر علـى الدولـة   وب رة اسن  ا  وا 

   مــــر اهلل انســــالمية الناميــــة. وبعــــد  ن نــــعمان جانــــل قــــريش
بــعلف   هر محــرم ــي  ــ  ســبحانه ونعــالى نبيــه  ســار  ليهــا

  و ربعمائة مقاني . 
بجي ـــه بـــوادل بـــين   )و ـــي الطريـــق  لـــى ويبـــر نـــ ي

ويبر وغط ان ليحـوي بيـنهم و ن يمـدوا  هـي ويبـر وكـانوا لهـم 
  ونهيــعت غط ــان ونوجهــوا  لــى  م ــاهرين علــى رســوي اهلل

الطريــق ســمعوا مــن    لمــا كــانوا بــبعأ ويبــر  نمــداد اليهــود
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 ن المسـلمين  غـاروا علـى  هـاليهم      نـواول هم حسـا ولغطـا
   (1) .(وويبر  وولوا بين رسوي اهلل  م  رجعواو مواله

وســار الجــيش حنــى صــار لــيال علــى مقربــة مــن ويبــر 
بليي    ا  نى قوما   بانوا ولم ن عر بهم اليهود  وكان النبي

ى يصبب  لما  صبب صلى ال جر بغل   وركل لم يقربهم حن
وال   يبـــــــر بمســـــــاحيهم ومكـــــــانلهم وـــــــري  هـــــــي و  المســـــــلمون

وا ألر ــــهم  لمــــا ر وا الجــــيش ي ــــعرون بالمســــلمين بــــي ورجــــ
يش( الم رجعوا هاربين   واهلل محمد والومي  )الجمحمد قالوا:

اهلل أكبدر خربدٍ  ت)خربدٍ خيبدر :   قاي النبي  لى مديننهم
  . (1)ت هنا هذا ن لنا بساحة قوم فسا  صباح المنذرين(خيبر

)ُهطين الراية  ددا رودال  :الدووي قـاي ولما كانت ليلة
 يفت  اهلل هل  يديه يحدب اهلل ورسدوله ويحبده اهلل ورسدوله(

 بــات النــا  يــدوكون ليلــنهم  يهــم يعطاهــا  لمــا  صــبب النــا  
أين هلي ) :غدوا  لى رسوي اهلل كلهم يرجون  ن يعطاها  قاي
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 قـاي   قـالوا: يـا رسـوي اهلل هـو ي ـنكي عينيـه بن أبدي طالدب(
 ـي عينيـه ودعـا    عني به  بصـق رسـوي اهلل (رسلوا هليه)ف 

ي : يـا رسـو  قـاي  كعن لم يكن بـه وجـ   ععطـاه الرايـةله  برئ 
)أنفددذ هلدد  رسددل  حتدد   :اهلل  قــانلهم حنــى يكونــوا ماللنــا  قــاي

هم بمدا يوددب ت وأخبدر  ل بسداحتأم ثددم أدهأدم هلد  اإلسددالمتند
بدد  روددال ت فددو اهلل ُن يأدددِ اهلل هلدديأم مددن حددق اهلل فيدده
  .(1)( ن ل  حمر النعمواحدا خير ل  من أن يكو

 لـى انسـالم  ر  ـوا وكـانوا   وقد دعاهم انمـام علـي
  وكلما  نب اهلل لهـم لقناي   قانلهم المسلمون ب راوةمنهيئين ل

  وقانـــي المســـلمون ا  ـــرا اليهـــود ونحصـــنوا بالـــ ل بعـــدهحصـــن
  لحصـونوجوف وكـانوا يغنمـون الـ ل باعلى ما بهم من نعل 

صــن الــ ل يلــي  يامــا حنــى يســقط  وينقــدمون  يحاصــروا الح
  حنـى نجمـ  اليهـود بـنور حصـن لهـم  حاصـرهم وهك ا نباعا

 المسلمون  ربعة ع ر يوما حنى طلبوا الصلب .
 وهك ا  نحت ويبر عنوة . 
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رجـــــوا مـــــن ويبـــــر وطلـــــل اليهـــــود األمـــــان علـــــى  ن يو)
مـواي مـا حملـت  راريهم و ن يعو وا من األو را يها بنسائهم و 

 ركابهم  ال ال هل وال  ة والويي والسال . 
ولما حصي اليهود على األمان جاموا باقنرا  جديد قبي 

بــعن يبقــوا  ــي األرأ يصــلحونها ويقومــون   ن يــنم جال هــم 
 عليها ولهم نصف ما يوري منها من الالمر وال رف   ر ي

 ب لك على  ن يجليهم منها منى  ام .
   ومــــــــند الالالـــــــة ونســــــــعين قنــــــــيالوكـــــــان قنلــــــــى اليهــــــــو 

  .(1)((  18(  وقيي )16  وقيي)(15المسلمين)
ـــام اهلل ـــى المســـلمين بمغـــانم ع يمـــة يـــدي   وقـــد    عل

: ما  بعنا قاي على كالرنها ما رواه البوارل عن بن عمر 
    (1).حنى  نحنا ويبر

ت : حـــين  نحـــرواه عـــن  م المـــ منين عائ ـــة قالـــت ومـــا
   (1).ن النمرويبر قلنا اآلن سن ب  م
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ولمـــا انصـــرف رســـوي اهلل  لــــى المدينـــة مـــن قنـــاي  هــــي 
ائحهم النـــــي كـــــانوا ويبـــــر ردا المهـــــاجرون الـــــى األنصـــــار منـــــ

   .منحوهم من المار
وهي قرية  رق ويبر  -اسنسلمت  دك  وبعد  نب ويبر

 على ن    روط ويبر .-على بعد يومين 
بعـــد ويبـــر  لـــى وادل القـــرس ودعـــا   وســـار رســـوي اهلل

  انســــالم  لــــم يســــلموا ولــــم يسنســــلموالهــــا مــــن اليهــــود  لــــى  ه
  وبعــد  ن قنــي مــنهم  حــد ع ــر رجــال انه مــوا وورجــوا للقنــاي

ة الــم اسنســلموا علــى ن ــ   ــروط وغــنم المســلمون مغــانم كاليــر 
 .ويبر

صــــلت  لــــى يهــــود نيمــــام  وبــــار ويبــــر و ــــدك ووادل وو 
   صـــــالحوا علـــــى د ـــــ  الج يـــــة ومكالـــــوا  ـــــي بالدهـــــم القـــــرس
  (1).آمنين
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مــا رواه جــابر بــن عبــد  :وممددا وقددع فددي  دد وة خيبددر -
 نه ورجت سرية من المسلمين  عو وا عبدا  سودا معه  اهلل

مــا    كلمــه النبــي  غــنم يرعاهــا  جــاموا بــه  لــى رســوي اهلل
 ــام اهلل  ن يكلمــه  قــاي الرجــي  نــي قــد آمنــت بــك وبمــا جئــت 

نــا  ال ــاة للبــه  كيــف بــالغنم يــا رســوي اهلل  إنهــا  مانــة وهــي 
  قـــاي  حصـــل وجوههـــا نرجـــ   لـــى وال ـــانان و كالـــر مـــن  لـــك

 هلهـــا  عوـــ  قب ـــة مـــن حصـــى  و نـــرال  رمـــى بهـــا وجوههـــا 
الـم نقـدم  لــى   نسـير حنـى دولـت كـي  ـاة  لـى  هلهـا  ورجـت

  قــاي هم  قنلــه ولــم يصــي هلل ســجدة واحــدةالصــف  عصــابه ســ
حنــى      ادوــي وبــام رســوي اهللالوبــام  دولــوه رســوي اهلل

 :دوي عليه الم وري  قاي    ا  ر  رسوي اهلل
وان هندد   لقد حسن هسالم صاحبكم لقد دخلدٍ هليده)

 (1) .(ل ووين من الحور العين
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 ن رجــي مــن األعـــرال   وممــا يرويــه  ــداد بــن الهــاد
 هـاجر معــكف   ـنمن بــه وانبعـه  قــاي:  آمـن جــام  لـى النبــي

غـــنم  غـــ وة ويبـــر   لمـــا كانـــت  عوصـــى بـــه بعـــأ  صـــحابه
 ــععطى  صــحابه   ــيئا  قســمه  وقســم لألعرابــي  رسـوي اهلل
  وكان يرعى  هورهم  لما جام د عوه  ليه  قاي مـا ما قسم له

 عوــــ ه  جــــام بــــه   هــــ ا ف قــــالوا قســــم قســــمه لــــك رســــوي اهلل
قــاي مــا علــى  ()قســم قســمنه لــك : قــاي ماهــ ا ف قــاي :النبــي

أَددار هلدد  و )   ولكــن  نبعــك علــى  ن  رمــى هاهنــاهــ ا  نبعــك
هن تصددددق اهلل ) :   قـــايبســـهم  ـــعموت  عدوـــي الجنـــة (حلقددده

 ـعني بـه يحمـي   وا قليال الم قاموا  ي قنـاي العـدو لبال يصدق (
  : وقد  صابه سهم حيث   ار   قاي النبي

   ك نــه صــدق اهلل  صــدقه() :  قــايقــالوا نعــم () هــو هــو
 : ي جبنه الم قدمه  صلى عليه وكان من دعائه النبي
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  هم ه ا عبدك وـري مهـاجرا  ـي سـبيلك  قنـي  ـهيدا لل)
 .(1)(و نا عليه  هيد

ـــــن ســـــعد انـــــه كـــــان  ـــــي جـــــيش   وممـــــا  ورد ســـــهي ب
المســــلمين رجــــي ال يــــدف  ــــا ة )المن ــــرد عــــن الجماعــــة(  ال 

)  مـا انـه مـن  هـي  :  نبعها ي ربها بسي ه  قاي رسـوي اهلل
 فالنـار جنـة  ن كـان هـ ا مـن  هـي قالوا  ينا مـن  هـي ال النار(

حنـى  قاي رجي من القوم ألنبعنه  إ ا  سـرف و بطـع كنـت معـه 
ن الدييه باألرأ و بابه بي جر   اسنعجي الموت  و   سي ه

    جــام الرجـــي  لــى رســـوي اهللالــم نحامــي عليـــه  قنــي ن ســـه
 ـــــعوبره  قـــــاي  ()ومـــــا  اك : قــــاي   ـــــهد  نـــــك رســـــوي اهلل قـــــاي

يمدددا يبددددو بعمدددل أهدددل الوندددة ف هن الرودددل ليعمدددل) :النبـــي
يمدا ت ويعمدل بعمدل أهدل الندار فللنا ت وانده لمدن أهدل الندار

  (1).(يبدو للنا  وهو من أهل الونة
                                                 

 3/688بــال  كــر  ــداد بــن الهــاد   علــى الصــحيحين  المســندرك (1)
 .1080برقم   1/634والسنن الكبرس  6517برقم 

 . 3170برقم   4/1541بال غ وة ويبر   ارلالبو (1)



 101 

بويبـر  اهلل  لمـا اطمـعن رسـوي)  :الَاة المسدمومة -
ر ة  حــد كبــرام امــ -بعــد  نحهــا  هــدت  ليــه  ينــل بنــت الحــارث

 ــو  حــل  لــى رســوي   وقــد ســعلت  ل ع ــاة مصــلية -يهــود
 ـعكالرت  يـه مـن السـم الـم سـمت سـائر   ا: الـ رافف  قيي لهـاهلل

  ال ـــاة الـــم جـــامت بهـــا  لمـــا و ـــعنها بـــين يـــدل رســـوي اهلل
الـــم   ننـــاوي الـــ راف   ـــالك منهـــا م ـــغة  لـــم يســـغها  ول  ـــها

 ن هــــ ا الع ــــم ليوبرنــــي انــــه مســــموم(  الــــم دعــــا بهــــا ) :قــــاي
قالــت قلــت  ن كــان ف(  )مــا حملــك علــى  لــك : اعنر ــت  قــاي

 .نـــه  وان كـــان نبيـــا  ســـيوبر   نجـــاو  عنهـــااســـنرحت مملكـــا 
   و  منها  كلة  عساغها وكان معه ب ر بن البرام بن معرور

  (1) . مات منها   لما مات ب ر قنلها قصاصا (
كــان معلومــا لقــريش  :صدددى فددت  خيبددر ومددا حولأددا -

وقبائـي العـرل حصـانة قـالف ويبـر وحصـونها ومنعنهـا وبــع  
هم و مـوالهم لـ لك صـعقت قـريش مقانليها وكالـرة سـالحهم ومـ ن

ــــــار ا ــــــنبألوب ــــــام النصــــــر الســــــاحق والغنيمــــــة ل    وســــــرت  نب
                                                 

 . 363   الرحيق المونوم (1)
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للمســـلمين بـــين القبائـــي  انعكســـت رهبـــة  ـــي قلـــوبهم وقـــادنهم 
لال عـــــان والمســـــالمة والمصـــــالحة بعـــــد  ن ر عـــــت مـــــن  ـــــعن 
المسلمين وو عهم السياسي والعسكرل   ا ة لما نحقق مـن 

 مردود اقنصادل .
يعرف  كالر مـن   كان النبي) :عدسرية أبان بن س -

 ل قائد عسكرل  ن  والم المدينة نماما بعد انق ام األ هر 
  بينمــا األعــرال  ــاربة حولهــا الحــرم لــي  مــن الحــ م قطعــا

  ولـــ لك  رســـي ة المســـلمين للقيـــام بالنهـــل والســـللنطلـــل غـــر 
ن بــن ســعيد ســرية  لــى نجــد نرهــال األعــرال نحــت قيــادة  بــا

  وقد رج   بان بـن سـعيد بعـد ق ـام يبربينما كان هو  لى و
ألغلـل  ن   وا لـى ويبـر  ما كان واجبـا عليـه   ـوا ى النبـي

    (1) .(ه ه السرية كانت  ي ص ر
بعــد نحييــد قــريش مــن الصــراف   : دد وة ذاٍ الرقددا  -

ن عصــــابة بقــــي الوطــــر األويــــر مــــ  وانكســــار  ــــوكة اليهــــود
  الــــ ين ال األعــــرال  المنن ــــرون  ــــي  يــــا ي نجــــد  األحــــ ال

                                                 

 . 366    الرحيق المونوم (1)
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والنهـل  يجمعهم  و يسنقر بهم مكان وال يجمعهم غير السـلل
   صــار ل امــا كســر  ــوكنهم ونــعمين ونهديــد الدولــة انســالمية

عوة والرســـالة ونســـيير قوا ـــي جـــانبهم حنـــى ينســـنى الن ـــر  للـــد
 .النور

 لـى  ات   انـه وـري النبـي   عن جـابر بـن عبـد اهلل
ن  لـم يكـن بيـنهم قنـاي الرقاف من نوـي  لقـي جمعـا مـن غط ـا

 .(1)ركعني الووف   و واف بع هم بع ا  صلى النبي
ونحـن  ورجنا م  رسـوي اهلل :وعن  بي موسى األ عرل
ـــه ـــا بعيـــر ننعقب    نقبـــت  قـــدامنا ونقبـــت قـــدمال ســـنة ن ـــر بينن

الوـرق  سـميت  ات     كنا نلف علـى  رجلنـاوسقطت    ارل
 .(1)  لما كنا نعصل الورق على  رجلناالرقاف
 

                                                 

 . 3818برقم  4/1511بال غ وة الرقاف  البوارل (1)
       .3811بـــــــــرقم  4/1513بـــــــــال غـــــــــ وة  ات الرقـــــــــاف   البوـــــــــارل (1)

 . 1816برقم 3/1441بال غ وة  ات الرقاف   ومسلم
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لقــد ســار رســوي اهلل بــالجيش  نوغــي  ــي بالدهــم مســيرة 
ولـم   عا مـن غط ـان  ـي مو ـ  يقـاي لـه نوـييومين لقي جم
 .يكن بينهم قناي

 
و ــي هــ ه الغــ وة وقعــت   :واهلل يعصددم  مددن النددا  -

المطلقــة بــاهلل و ــدة النوكــي عليــه    حادالــة نبــين القــة النبــي
ات الرقـاف ون ـرق بـ   : كنا مـ  النبـي عن جابر بن عبد اهلل

  اهلل النــــا   ــــي الع ــــاة يســــن لون بال ــــجر ونــــ ي رســــوي
نحت  جرة  علق بها سي ه قـاي جـابر  نمنـا نومـة  جـام رجـي 

ف :  نوـــا ني قـــاي  مــن الم ـــركين  ـــاونرط ســيف رســـوي اهلل
  قــاي جــابر  ــإ ا ال  قــاي:  مــن يمنعــك منــيف  قــاي: اهلل قــاي:

   قـــاي  عرابـــي جــال ونا  جئنـــا  ــإ ا عنــده يــدع  رســوي اهلل
 ن ه ا اونرط سي ي و نا نائم  اسنيق ت وهـو :   رسوي اهلل

   هاهو  ا اهلل : ي يده صلنا   قاي لي من يمنعك منيف قلت
 .   (1) جال  الم لم يعانبه رسوي اهلل

                                                 

 . 1753برقم  3/1065بال من علق سي ه بال جر   البوارل (1)
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 عوــ ه رســوي    ــي روايــة  وــرس  ســقط الســيف مــن يــدهو 
هددل  :لقددا .قددال: كددن خيددر  خددذ ؟منعدد  مندديمددن ي : قــاي  اهلل

قـــاي األعرابـــي  ف تَدددأد أن ال الددده هال اهلل واندددي رسدددول اهلل
قـاي:   عاهدك علـى  ن ال  قانلـك وال  كـون مـ  قـوم يقانلونـك 

ـــى قومـــه ـــد ويـــر  ولـــى ســـبيله  جـــام  ل ـــنكم مـــن عن    قـــاي جئ
 .(1)الب ر

 لــم ننجــر  غط ــان   وقــد  دت هــ ه الغــ وة الغــرأ منهــا
ا  قـد امـنألت بعـده وال باقي األعرال على النعرأ للمسلمين

 وبد ت نسنكين واننهى األمـر بعكالرهـا مـ  قبائي األعرال رعبا
بعـد   جيش المسلمين ال انب لمكة جنودا نحت رايـة الرسـوي

  ن  ر  اهلل صدورهم للوير . 

قعدة  ي السـنة السـابعة مـن  ي  ل ال :همرة القضا  -
  لى مكة قاصدا العمرة كما ان ـق مـ   وري الرسوي  الهجرة

قـــريش  ـــي صـــلب الحديبيـــة  )وقـــد بلـــ  عـــدد مـــن  ـــهد عمـــرة 

                                                 

 .4311برقم  3/31كنال المغا ل   المسندرك على الصحيحين (1)
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  ولــم ينولــف مــن  هــي لق ــام  ل ــين ســوس النســام والصــبيانا
 ـــــي ويبـــــر  و مـــــات قبـــــي عمـــــرة  الحديبيـــــة  ال مـــــن اسن ـــــهد

 .الق ام
و صـــحابه الكـــرام مـــن المدينـــة   وقـــد انجـــه رســـوي اهلل

طريقه عبر القرس بانجاه مكة المكرمة  ي موكل مهيل ي ق 
  وكلمــا مـــرا الموكــل النبــول بمنـــا ي قــوم مــن الـــ ين بــوادلوال

 يســــكنون علــــى جــــانبي الطريــــق بــــين مكــــة والمدينــــة ورجـــــوا
حيـث المسـلمين بـ ل واحـد   و اهدوا من را لم يـعل وه مـن قبـي

من انحرام وهم ير عون  صوانهم بالنلبية ويسوقون هديهم  ي 
ــــه    ــــي م الئــــدهعالمانــــه وق هــــر بهــــي لــــم ن ــــهد المنطقــــة ل

  .(1)(ماليال
مــــي   ونحســــبا للطــــوارئ حوحــــ را مــــن غــــدر الم ــــركين
  ويســــير بمقدمــــة القا لــــة الجــــيش الســــال  والســــيوف والرمــــا 

   لما بل  سان مسلحون يقودهم محمد بن مسلمةمجموعة ال ر 
 لك قـريش داولهـا الرعـل  عو ـدت مكـر  بـن ح ـ   ـي ن ـر 

                                                 

 . 711   عرأ وقائ  ونحليي  حداث  السيرة النبوية (1)
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ر ـــت صــــغيرا وال كبيــــرا  ال مــــا ع:  مـــن قــــريش يقـــوي للنبــــي
ندوي بالسـال  الحـرم علـى قومـك وكـان العهـد  ن ال   بالو ام

: نــدوي بغيــر الســيوف  ــي  غمادهــا   يقــوي لــه رســوي اهلل 

 .  رج  مكر  ليوبر قريش ب لك )ال ندخلأا هال كذل (ت
الســــال  وــــاري الحــــرم قريبــــا مــــن   وو ــــ  رســــوي اهلل

  المسلمين وحوله ال رسان ينن رون  ل  مر من رسـوي اهلل
المسـلمون مـن حولـه   و رسوي اهلل  راكبا ناقنـه القصـوام ودوي

يلبون ب عار النوحيد   محدقون بالرسوي  منو حوا السيوف
 حامدين اهلل على   له مالنين عليه .

وكان عبد اهلل بن رواحة من حا بسي ه وآو ا ب مام ناقة 
 :يرنج  ب عره  رسوي اهلل

 ولـــوا بنـــي الك ـــار عـــن ســـبيله
 

 ر  ــــي رســــولهولــــوا  كــــيا الويــــ 
 

ــــــــه ــــــــي مــــــــ من بقيل  يــــــــا رل  ن
 

ــــــــه    عـــــــرف حـــــــق اهلل  ـــــــي قبولـ
 

  ليــــــوم ن ــــــربكم علــــــى نن يلـــــــه  بـــــعن ويـــــر القنـــــي  ـــــي ســـــبيله
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  ـــربا ي يـــي الهـــام عـــن مقيلـــه

 
ــــــــله   ويـــــــ هي الوليـــــــي عـــــــن وليـ

 
 

وبهــ ا الم هــر الرائــ  وال ــكي المــ الر مــن نن ــيم ونلبيــة 
حاطة بالرسوي ن طـريقهم  لـى دوي المسـلمون مكـة  ـاقي  وا 

البيت الحرام و صوات النلبية ن ق عنان السمام ونمأل اآل اق 
 حوي  هي قريش .

: يــا ابــن رواحــه بــين يــدل و ــي حــديث  نــ  قــاي عمــر
)وــي : ف  قـاي النبــي ي اهلل  و ــي حـرم اهلل نقــوي ال ــعررسـو 

 (1) .عنه يا عمر  لهو  سرف  يهم من ن ب النبي(
-جبــي  ــماي مكــة-ووــري الم ــركون  لــى جبــي قعيقــان

يقـــدم علـــيكم وقـــد  : انـــها المســـلمين وقـــد قـــالوا  يمـــا بيـــنهمليـــرو 
صـــــحابه  ن يرملـــــوا       ـــــعمر النبـــــيوهنـــــنهم حمـــــى يالـــــرل

                                                 

بـرقم  1/383والسنن الكبرس   1847برقم  5/131  سنن النرم ل (1)
3856 . 
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ــــة ــــركنياأل ــــواط الالالال ــــين ال ــــم يمنعــــه  ن   ن  و ن يم ــــوا ب ول
نمـا  مـرهم بـ لك يرملوا األ واط كلهـا  ال انبقـاميعمرهم  ن    وا 

 . (1)ليرل الم ركين قونهم 
ى يك ــــــ وا المناكــــــل اليمنــــــمــــــا  مــــــرهم باال ــــــطباف )ك

( وكــي  لــك مــن هرولـــة وي ــعوا طر ــي الــردام علــى اليســـرس
ور   الصوت بالنلبية واال طباف نرهال قريش وا  هـار قـوة 
المســــلمين وعــــ يمنهم ونمســــكهم بــــدينهم والنــــعالير  ــــي ن ــــو  

 الم ركين .
: هــ الم الــ ين  عمــنم وقــد قــاي الم ــركون حــين ر وا  لــك

 . (1)الحمى قد وهننهم  ه الم  جلد من ك ا وك ا  ن 

                                                 

وســــــنن   4001بــــــرقم  4/1553بــــــال عمــــــرة الق ــــــام   البوــــــارل (1)
 . 1055برقم  5/81البهيقي الكبرس 

 1/113بـــال اســـنحبال الرمـــي  ـــي الطـــواف   ل الحـــج  كنـــامســـلم (1)
 . 5/81وسنن البهيقي الكبرس   1166برقم 
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   لمــا مــن الطــواف ســعى بــين الصــ ا والمــروةولمــا  ــر  
ـــاي ـــد المـــروة ق )هدددذا  : ـــر  مـــن الســـعي وقـــد وقـــف الهـــدل عن

 (1) .المنحر وكل فواص مكة طريق ومنحر(
الــم  رســي مجموعــة بــدي الــ ين  قــاموا يحرســون الســال  

  جاموا و دوا النسك 
بمكـــــة والمســـــلمون الالالـــــا يطو ـــــون   هللو قـــــام رســـــوي ا

 بالبيـــت الحـــرام وير ـــ  بـــالي اآل ان ويصـــلون الومـــ  جماعـــة
صــدس  ــي قلــول مــن  ــهده بم ــهد وجــد   ولــف رســوي اهلل
 .من  هي قريش

كان لعمـرة الق ـام نـعاليرا كبيـرا  :مرة القضا صدى ه -
  ي  هي مكة ومن حولها من األعرال .
ن ننقـدم ص وف المسلميلقد  حسوا بالرهبة وهم ي هدون 

  كـان م ـهدا سـماويا  حسـوا بـعن منن مة نلبي ونسوق الهـدل
هــ ه الصــ وة كانــت بينهــا وبــين الســمام رابطــة  كــعنهم مالئكــة 

                                                 

والمعجـــــــم   1611بـــــــرقم  1/631المســـــــندرك علـــــــى الصـــــــحيحين  (1)
 . 8157برقم  1/7األوسط 
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 ــي األرأ يم ــون واهلل الع يــ  القــدير نر ــرف  نمجــد اهلل 
 ـــوقهم نســـائم قونـــه وجاللـــه  نغمـــرهم بنـــور محبـــة وهيبـــة نمـــأل 

 الم ركين رعبا .
ـــيهم كـــانوا مم لـــومين صـــ ام وطمعنينـــة   لـــم ينـــ ي اهلل عل

  ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چف  منــــــــــــــــــا

 ۉې  ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 . (1) چ وئ ەئ  ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
طائــا  ــعكرم بــاهلل ســبحانه مــن لقــد كــان وعــدا مــن اهلل وع

ف كانوا ه اهلل   كيف يكون حاي من  مانمعطي  وعدهم باألمن
 مملومين القة ورجاما وقوة.

)رحدم  :قـاي   يقـود وطـاهم ينهم رسـوي اهلل الم  ن ب
الـم اسـنلم الـركن ووـري  اهلل امر ا أراهم اليوم مدن نفسده قدوة(

 يهروي ويهروي  صحابه معه .

                                                 

 .17ال نب  سورة  (1)
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اصــطف  هــي مكــة  مــام دار النــدوة ين ــرون  لــى النبــي 
 . ومن معه وقد ا طب  بردائه و وري ع ده 

  ممـــا مـــأل قلـــول قـــريش رعبـــا وقـــد  عـــي  صـــحابه ماللـــه
  مــن جــام مســا را عبــر الصــحرام ســائراا  هــي هــ ه حــاي ووو ــ

وصـــــوت النلبيـــــة والحمـــــد   وح ـــــود المســـــلمين حـــــوي النبـــــي
  وصـالة الجماعـة بير وصوت اآل ان يرن   بمكـة ومسـاوالنك

كــــانوا يغنــــون لل ــــهادة   ورجــــ  المســــلمين بــــين يــــدل النبــــي
 ويرقصون للموت .

 لقد  عرت قريش بـعن آلهنهـا ننسـاقط  مـام رل محمـد
  لقـد بصغر الالت والع س وبقية اآللهـة الواحد القهار   عروا

   مـــنهم مـــن  ســـلم  قلـــوبهم بنلـــك العمـــرة غـــ س رســـوي اهلل 
انسالم   نهـا عمـرة  ـنب  ومنهم من هما ب لك وصار قريبا من

وهـاهو والـد بـن الوليـد   نحا مبينا      لم يسمها اهللالقلول
 ن   ين يـدل الرسـويينحا   لـى انسـالم ويعلـن بعـد حـين بـ

لــــــه  ال اهلل وان محمــــــدا رســــــوي اهلل  وينبعــــــه عمــــــرو بــــــن ال ا
   ويسلم عالمان بن طلحة حار  الكعبة.العا 
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 ألسنة الثامنة للأورة :
الصــراف بــين   ــعي عـرل ال ــام  نيــي ) :سددرية م تددة -

قبيلــة كلـل )مــن ق ــاعة( النــي   كانــت المسـلمين والبيــ نطيين
ق النجــار المســلمين وننعـــرأ  ــي دومــة الجنــدي ن ــاي ننــ ي

   لك غـ اهم رسـوي اهلللـ لقوا ي النجارة بـين ال ـام والمدينـة 
كمـا  ن رجـاال مـن جـ ام ولوـم   للهجرة  لكـنهم ن رقـوا( 5)سنة

دحيـــة بــن ولي ــة الكلبــي  ـــي  نعر ــوا لمبعــوث رســوي اهلل 
حسمي واسنلبوا كي ما معه   كانت سرية  يـد بـن حارالـة  لـى 

ق ــاعة جــرة  الــم اعنــدام قبيلنــي مــ حج و لله (6)حســمي ســنة
على  يد بن حارالة وصحبه  ي ن ـ  العـام حـين  هـابهم  لـى 

  الــم األمــر األكالــر وطــورة ادل القــرس بمهمــة الــدعوة  لــى اهللو 
 لـى   وهو قنـي الحـارث بـن عميـر األ دل رسـوي رسـوي اهلل

حيـــث قنلـــه  ـــرحبيي بـــن   لحـــاكم الـــرومحـــاكم بصـــرس النـــاب  
ـــ ـــى قنـــي الرســـي كمـــا  ن عمـــرو الغســـاني ول م نجـــر العـــادة عل

الحــارث بــن  بــي  ــمر الغســاني حــاكم دم ــق  ســام اســنقباي 
  وهــدد بــإعالن الحــرل علــى المدينــة  مبعــوث رســوي اهلل
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وبعــد ســنة مــن  لــك بعــث رســوي اهلل بســرية بقيــادة عمــرو بــن 
كعـــــل الغ ـــــارل  لـــــى ) ات اطـــــالف( يـــــدعوهم لإلســـــالم  لـــــم 

حــا عــا  ال  ميــرهم الــ ل عــاد جرييســنجيبوا لهــم بــي قنلــوهم جمي
. الـم  ن نصـارس ال ـام ب عامـة  لى المدينة يوبر بمقني سرينه

انمبراطورية الرومانية قاموا باالعنـدامات علـى مـن يسـلم  قـد 
 سلم مـن قنلوا والي معان حين  سلم  كما قني والي ال ام من 

 ال ام . عرل
 ن النصــــــــر ات النصــــــــرانية العدوانيــــــــة  والالــــــــعر لقنــــــــي 

  و ــرأ هيبــة الدولــة انسـالمية علــى هــ ه المنطقــة مسـلمينال
ممــا يــ من طــرق النجــارة بــين ال ــام والمدينــة  و ــرل رجــام 

كاحنيـاطي ل ـرل الدولـة  المنا قين ال ين ين ـرون  لـى الـروم
ـــــ  ســـــرية   كـــــي هـــــ ه األســـــباانســـــالمية ـــــى نجهي ل دعـــــت  ل

  .(1)(م نة

                                                 

ــــــــــي  حــــــــــداثعــــــــــ   ن ــــــــــر الســــــــــيرة النبويــــــــــة (1)   رأ وقــــــــــائ  ونحلي
 731 733. 
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ـــ   ـــد لهـــ ه الســـرية الالالـــة آالف مقانـــيوقـــد ح ر وقـــد اما
 ـــي غـــ وة م نـــة  يـــد بـــن حارالـــة  قـــاي  ن قنـــي  يـــد  النبـــي

 . (1) جع ر  ان قني جع ر  عبد اهلل بن رواحة 
 ن يــــعنوا المكــــان الــــ ل قنــــي  يــــه   و مــــرهم رســــوي اهلل

ك  لـى انسـالم الحارث بن عمير األ دل ويدعوا من كان هنا
 اســـــنعينوا بـــــاهلل علـــــيهم  نعمـــــت وان  بـــــوا ـــــان  جـــــابوا  بهـــــا و 

 .هموقانلو 
ون وكــان والمســلم  وســار الجــيش وودعهــم رســوي اهلل

  ولمـــا وصـــي الجـــيش انســـالمي بـــالجيش الالالـــة آالف مقانـــي
 لـــى معـــان )وهـــي  ـــمن األردن حاليـــا( بلغهـــم  ن الـــروم قـــد 
ن ح ــدوا مائــة  لــف مقانــي وان ــم  لــيهم مائــة  لــف صــليبي مــ

   صـــار الجمـــ  مـــائني  لـــف قبائـــي لوـــم وجـــدام وبهـــرام وبلـــى
 . ودين بالسال  الكا يمقاني م

                                                 

وصـــحيب بـــن   4013بـــرقم  4/1554بـــال غـــ وة م نـــة   البوـــارل (1)
 . 4741برقم  11/45حبان 
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ولــم ينصــور الالالالــة آالف مــن المســلمين  ن يالقــوا مالــي 
  ســــيي مــــن المقــــانلين مــــ ودين بالســــال  الجــــيش الهائــــيهــــ ا 

وير لــــون بــــالحرير وبالــــ هل لينبهــــر المســــلمون بهــــم وبقــــونهم 
قاي  هدت م نة  لمـا دنـا منـا الم ـركون   ) عن  بي هريرة

لـديباي ة والسـال  والكـراف وار يت ما ال قبي ألحـد بـه مـن العـد
م: كعنـك    قاي لي الابت بن  قـر والحرير وال هل  برق بصرل

 نــا لــم   نــرس جموعــا كاليــرة قلــت نعــم  قــاي انــك لــم ن ــهد بــدرا
   (1) .ننصر بالكالرة (

هنـــاك  ل  وكـــان موق ـــا صـــعبا ولقـــاما مســـنحيال  ليســـت
   وبعد الندار   رأ الـر ل القائـي بالقنـاينسبة بين الجي ين

مــا  ــهادة وهــي ويــرين إمــا ن    ــرأ ن ســه صــر وهــو ويــر وا 
 وبدا  ن الجمي  منوجهون بح م  لى ووأ المعركة .

والنقى الجي ان لقام لـم ن ـهد الـدنيا ماللـه جـيش صـغير 
بعدنــه كبيــر بإيمانــه  وجــيش كعنــه بحــر مــن المقــانلين نعيــنهم 

م جــيش ألكبــر  مبراطوريــة األســلحة ونحــيطهم ســمعنهم كــعع 
                                                 

   .6/418البداية والنهاية  (1)
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وي عي المسلمون ما ال يصدق وما ي ـوق العقـي     ي األرأ
ينسابقون  لى ال هادة يقانلون ب ـراوة يسـطرون مالحـم  كـان 
كي واحد منهم جي ا وملحمة وعنوان بطولة نسـنحق  ن نولـد 

هـــــ ا المـــــوي  لـــــي  علـــــى األرأ جـــــيش بهـــــ ا العـــــدد يقـــــارف 
   ن مجــــــرد ا ــــــنراك هــــــ ه الســــــرية المــــــنالطم مــــــن المقــــــانلين

   مــا مــا ســطروه  يهــا نلــك ال ــروف  ــجاعة نــادرةمعركــة  ببال
مـــن مالحــــم  مواقــــف نســــنحق  ن يقـــف النــــعريم لهــــا  جــــالال  

واحــد مــن  بطــاي هــ ا الجــيش يقــوي )لقــد   والــد بــن الوليــد
يــدل  انقطعــت  ــي يــدل يــوم م نــة نســعة  ســياف  مــا بقــي  ــي

 .(1)( ال ص يحة يمانية
ة وكـــم  ـــي  لـــك الجـــيش مالـــي والـــد   نهـــم ننـــاي المدرســـ

النـــي وراجـــت  موســـا  نـــارت  وطـــرا ا مـــن رجـــاي   المحمديـــة
   ولم يجد بماللها ال مان.كوم ة لمعت

                                                 

ـــــة   البوـــــارل (1) ـــــد بـــــن حارال ـــــال غـــــ وة  ي ـــــرقم  4/1555ب       4017ب
 . 7081برقم  15/563وصحيب ابن حبان 
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ومهمـا نكـن ننيجــة المعركـة  لـن نعــدوا عـن كونهـا نصــرا 
لهـــــ ه الاللـــــة الم منـــــة بغـــــأ الن ـــــر عـــــن قنلـــــى الجـــــانبين  و 

 المقايي  االعنيادية لقيا  ننائج الحرول .
لســـرية حيـــث ي هـــ ه احـــو  وقـــد  هـــرت معجـــ ة للنبـــي

 وبر المسلمين حوله بن اصيي المعركة ونعى  ليهم  يد  انه
سـيف اهلل وب اـر  وجع ر وعبد اهلل وعينـاه نـ ر ان وسـمى والـد

بن اصـــيي    وحـــين قـــدم علـــيهم مـــن يوبـــرهمبـــال نب علـــى يديـــه
   مـن  حـداالها  المعركة لـم يـ د علـى مـا  وبـر بـه رسـوي اهلل

خدذ الرايدة  يدد ف صديب : أقـاي  ن رسـوي اهلل  ) عن  ن 
ثدددم أخدددذها وعفدددر ف صددديب ثدددم أخدددذها هبدددد اهلل بدددن رواحدددة 

ت وهينا  تذرفانت حت  أخذ الرايدة سديف مدن سديوف ف صيب
 .(1)اهلل حت  فت  اهلل هليأم(

و ــي  رأ م نــة حــين وقــف الــ من يرنــو  لــى مــا ي عــي 
ــــف  نالميــــ  رســــوي اهلل  وهــــم يصــــدون هجمــــات  لمــــائني  ل

                                                 

 . 4014برقم  4/1555بن حارالة بال غ وة  يد   البوارل (1)
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ينقــدم بالرايــة يقانــي  - وي اهلل حــل رســ -م ــرك كــان  يــد 
 . (1)(  ي رما  القوم  -نو ف– )حنى  اط  ب راوة

ي األبطـــاي  ونحـــيط بـــه ويعوـــ  الرايـــة جع ـــر ويقانـــي قنـــا
 لي  حوله  ال سيو هم من كي جانل  مـا نـردد   جموف الك ر

ـي وعقـر  رسـه وهجــم يقانـي بانـد اف   هـي انيمـان  لــى بـي نرجا
ـــــه ـــــة ب ـــــماله   نقطـــــ   و ر ـــــوان اهلل وقرب يمينـــــه  يســـــنلم الراي

قــى الرايــة   كــان منــاه  ن نب نقطــ    ي ــد عليهــا بــين ع ــديه
مر وعـــة  هـــي عـــرف ال مـــان   يمـــا ر س مـــن بطـــوالت  كهـــ ه  

النمسـنا جع ـر بـن  بـي ):يقوي عبد اهلل بن عمر  ويقني جع ر
طالــــل  وجــــدناه  ــــي القنلــــى ووجــــدنا مــــا  ــــي جســــده ب ــــعا 

 .  (1) ونسعين من طعنة ورمية(
كـان ابـن الـالث والالالـين سـنة )  وحين اسن ـهد جع ـر

ولقـــد  الوـــن بـــالجرا     بلـــ  عـــدد جراحـــه نســـعين بـــين طعنـــة 
                                                 

 . 6/151مجم  ال وائد  (1)
وصــحيب ابــن   4013بــرقم  4/1554بــال غــ وة م نــة   البوــارل (1)

 . 11/45حبان 
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بــرمب  و  ــربة بســيف  و رميــة بســهم ولــي  مــن بينهــا جــر  
 . (1)( ها  ي صدره ي  هره بي كل
ف الرايـة كعنـه لـم وبنر اليد يـ لم لكنـه ينلقـ  نقط  يداه
انسـالم  كالـر  يالمـا مـن قطـ   ايـة ن سقوط ر  ي عر باأللم  و
  لراية وكي ه ا الطعـن  ـي صـدره  قـط  وهماه ايده  الم الالانية

ف  لــــي  مــــن  ــــعر بــــعلم الطعنــــة  ين نــــي مــــن األلــــم نــــراه لــــم ي
يســــــندير )ال الطبيعــــــي  ن مــــــن يطعــــــن  و يرمــــــى بســــــهم  ن 

كـاآلورين ي  يـه الطعـن     وجع ـر عوريا( من  رط الوجـ 
يحركه الم نسعون طعنة  و مـا ي يـد  نـراه  لما ا  ي الابنا ولم 

الحــل الــ ل يســموا بــاألروا   نســاه الوجــ  الممــ   نــراه ال ــوق 
ع ــيم الحــلف جعــي األلــم يصــغر  مــام ســيي ال ــوق و  لــى اهلل 
موا  ـوق كـي اآلالم مـن    حبـوا اهلل  سـحاي العا قينه ا واهلل 

   وال يعرف  عي ال وق  ال من يكابده .جوف  و قني

                                                 

ـــــة (1) ـــــي  حـــــداث  الســـــيرة النبوي عـــــن  735   عـــــرأ وقـــــائ  ونحلي
 . 58الصراف م  الصليبيين  
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الكــم مــن الطعنــات  يمــا  قبــي مــن جســده وهــو كــي هــ ا 
احين يطير بهما  ـي الجنـة حيـث محنسل يقاني  عالابه اهلل جن

  ويسنلم  الراية عبد اهلل بن رواحة ويقاني وينحرك الحـل  ام
 ي قلـل ابـن عمـه  يعنيـه بقطعـة لحـم ويقـوي  ـد بهـ ا صـلبك 
 انــك لقيــت  ــي يومــك هــ ا مــا لقيــت  يعوــ ها مــن يــده ويــنهش 

دا    ي جبهة القناي  يقوي لن سـه: نه ه  يسم  جلبة ونمنها 
ف يعانـل ن سـه    ينـدا   الرجـاي علـى ال ـهادة و نت  ي الدنيا

ــ   وهـو مــا  اي  ــي الــدنيا  يرمــي قطعــة اللحــم وينــد    لــى نجما
    يقاني كاألبطاي ويقني . األعدام

 الكــي منـــد   ينســـابق   وهــ ه  ماللـــة وهــم ليســـوا من ـــردين
 ور ــاه والوقــوف مــ  النبيــين والصــديقين  لقــد  لــى محبــة اهلل

  ــربوا   مــنا اهلل علــيهم بمحبنــه ون ــر وا بصــحبة رســوي اهلل
ابت بن والنقط الراية ال  ن  ص ى منهي ونربوا  ي  ي النبوةم

    اصطلب النا  على والد بن الوليد  قرم
 اســـــنلم الرايـــــة وقـــــاد جمـــــ  المســـــلمين  وبعـــــد  ن قـــــدر 

اقنن    ودر   روف المعركة ب كي وا ينه واحنماال الموقف
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دو    قـوة العـحال بعقـي الوسـائر هـو الحـي األ  ـيبعن االنس
  ل لك سعى النسحال مـن م (  ع ا لقوة المسلمين66نبل  )

  ولبلــــو  هــــ ه اللــــه بــــين األعــــدام ونعقــــل المســــلمينيحــــوي و
الغايــــة البــــد مــــن  يهــــام العــــدو بــــعن مــــددا وصــــي  لــــى جــــيش 

ـــاللمســـلمينا م غياـــر   و ـــي ال ـــالجيش حنـــى الليـــي   صـــمد ب
ـــــة بالميســـــرة   مراكـــــ  المقـــــانلين  ـــــي الجـــــيش  اســـــنبدي الميمن

صــــطن   ــــجة ومقدمــــة القلــــل بــــالم ورة  و ــــي  النــــام  لــــك ا
م جـيش العـدو هجمـات   وعند ال جر هـاجصاوبة وجلبة قوية

  وبدس للعدو  ي الصبا   نهم يواجهون رايـات سريعة مننالية
هجمــــات عني ــــة   نعكــــد لهــــم بــــعن و حســــوا ب ووجــــوه جديــــدة  

وبـــــعن جي ـــــا جديـــــدا نـــــ ي  لـــــى  مـــــدادات وصـــــلت للمســـــلمين 
كمـــا  ن الـــروم و مـــام هـــ ا الصـــمود  دركـــوا بعنـــه مـــن  .الميــدان

الصـعل  حــرا  نصــر حاســم ونهـائي علــى المســلمين   ــعف 
 ن اطهم واند اعهم .

وكانـت   والد بن الوليد  ن ينسـحل بـالجيش حينها قرر
 ـــي نـــي قـــام بهـــا والـــد مـــن  كالـــر العمليـــات عمليـــة النراجـــ  ال
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ــــث عمــــالنــــاريم العســــكرل مهــــارة ونجاحــــا ــــى ســــحل   حي د  ل
  ولمــا  صــبب الجنــاحين بمنــعس عــن الجنــاحين بحمايــة القلــل

 لــى  ن منــه ســحل القلــل بحمايــة الجنــاحين   و ــي مــعمعــدوال
  ونوقـــــ  الـــــروم  ن هـــــ ا  ن  ـــــمن ســـــالمة االنســـــحال كليـــــا

 لم ينبعوا المسلمين .النراج  يسحبهم  لى كمين  
ووالـــد بوطنـــه نلـــك  نقـــ  اهلل المســـلمين بـــه مـــن ه يمـــة 

 كان االنسحال قمة النصر بالنسـبة  لـى  ماحقة وقني محقق 
واسن ـــهد يومئـــ  مـــن المســـلمين االنـــا ع ـــر ) ـــروف المعركـــة.

  لوحيــدة النــي جــام وبرهــا مــن الســماموهــ ه المعركــة ا  رجــال
الالالـــة  مـــرام  النبـــي  وهـــي الوقعـــة الوحيـــدة النـــي  ونـــار لهـــا

 . (1) (على النرنيل
وكانت ه ه المعركة بداية ل نب بالد ال ام ونحريرها من 
الرومـــان بعـــد  ن اهنـــ ت هيبـــنهم وســـقطوا مـــن عيـــون العـــرل 

                                                 

  736    عـــرأ وقـــائ  ونحليـــي  حـــداث   ن ـــر الســـيرة النبويـــة (1)
737 . 
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  و  الــت نــود الرومــان  مــام المقانــي العربــيوبينــت  ــعف الج
 عن الروم نلك الهالة والغطرسة .

م علـــى عـــودة لـــم نمـــأ  يـــا) :سدددرية ذاٍ السالسدددل -
ـــى المدينـــة حنـــى جهاـــ  النبـــي  ـــة  ل جي ـــا  الجـــيش مـــن م ن

بقيـادة عمــرو بــن العــا   لـى  ات السالســي لنعديــل ق ــاعة 
ــ معــت اليــوم نريــد الــدنو   ونجى جانــل الــرومالنــي ا ــنركت  ل

الالالمائــــة مــــن     نقــــدم عمــــرو  ــــي ديارهــــا ومعــــهمــــن المدينــــة
عــدام كــان نجمــ  األ  ولمــا وصــي  لــى مالمهــاجرين واألنصــار

يطلــــل المــــدد   عرســــي  لــــى رســــوي اهلل    نبـــين لــــه كالــــرنهم
 جـامه مـددا بقيــادة  بـي عبيــدة بـن الجـرا  و ــي الجـيش قــدمام 

وقانــــي المســــلمون الك ــــار   المهــــاجرين كــــعبي بكــــر وعمــــر
ونوغلوا  ي ديار ق اعة الني هربت ون رقت وانه مت ونجب 

 ــام  اف العمــرو والمســلمون  ــي  رجــاف هيبــة انســالم ألطــر 
رجـــاف  حـــالف المســـلمين دوـــوي قبائـــي  وـــرس  ـــي حلـــف   و وا 

ســالم الكاليــرين مــن بنــي عــب  وبنــو ســليمالمســلمين وبنــي    وا 
عيينــة بــن حصــن  ــي حلــف مــ    وكــ لك  ــ ارة وســيدها  بيــان
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  و صــبب المســلمون هــم األقــوس المســلمين  ونــبعهم بنــو   ــج 
  .(1)( وان لم يكن  ي بالد العرل جميعا  ي  ماي العرل

الج يــرة آمنــة بســبل صــلب  لقــد  صــبحت منــاطق غــرل
بنــــعمين    وقامـــت الســــرايا النـــي بعالهــــا رســـوي اهلل الحديبيـــة

 المناطق ال مالية من الج يرة .
ورد  ـي صـلب الحديبيـة  ن مـن  راد  :  وة فت  مكة -

  ومن  راد الدووي وعهده دوي  يه الدووي  ي عقد محمد 
حــد ال ــريقين يصــبب  لــى    ــي عهــد قــريش دوــي ومــن ين ــم

ودولـت بنـو      دولت و اعة  ي عهـد رسـوي اهللج ما منه
  نـاي والــاراتبكـر  ـي عهـد قـريش وكـان سـابقا بـين القبيلنـين ق

 لكن به ا العقد صارت كي قبيلة بعمن من األورس .
 وـــري نو ـــي بـــن  ال  ن بنـــو بكـــر لـــم يح  ـــوا عهـــدهم  )

ى و اعـة معاوية  ي جماعة مـن بكـر  ـي  ـعبان و غـاروا علـ
لـيال وهـم علــى مـام يقـاي لــه الـونير  و عانـت قــريش بنـي بكــر 

                                                 

عــن الســيرة 744   عــرأ وقــائ  ونحليــي  حــداث  الســيرة النبويــة (1)
 .1/431النبوية ألبي  هبة 
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  والنجـعت مبالسال  وبالرجاي مسنغلين  لمة الليي  قنلـوا مـنه
و اعة الني لم نكن منهيئة للقناي  لى الحرم وقالوا لقائـدهم يـا 

  يا بني بكـر رم  لهك  قاي نو ي ال اله اليومنو ي  نا دولنا ح
  . (1) صيبوا العركم( 

عندئ  وري عمرو بـن سـالم الو اعـي بجمـ  مـن و اعـة 
حنــى قــدموا علــى رســوي اهلل  و وبــروه بمــا كــان مــن بنــي بكــر 

 ـعرا يطلـل  ومن نصرة قريش لهم وقاي  ـي ح ـرة النبـي 
من الرسـوي النصـرة ويبـين نقـأ عـدوهم للميالـاق  قـاي رسـوي 

ولمـا عر ـت سـحابة مـن   (نصٍر يا همرو بدن سدالم) :اهلل
 .(1)(هذ  السحابة لتستأل بنصر بني كعبهن ) :ايالسمام ق

   لمــا يش بســوم  علنهــا  عرســلت  بــي ســ يانو حســت قــر 
دوــــي المدينــــة جــــام ابننــــه  م المــــ منين  م حبيبــــة  لمــــا  هــــل 

   قــاي يــا بنيــة طونــه عنــه لــيجل  علــى  ــراش رســوي اهلل 
ف قالـت بـي هـو بي عن ه ا ال ـراش  م رغبـت بـه عنـي رغبت 

                                                 

 . 3/13 ن ر البداية والنهاية  (1)
 . 1/133سنن البيهقي الكبرس  (1)
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  ولـــم  حـــل  ن و نـــت رجـــي م ـــرك نجـــ   ـــراش رســـوي اهلل
     وـري حنـى  نـى رسـوي اهللنجل  علـى  ـراش رسـوي اهلل 

  الـم  هـل  لـى  بـي بكـر  كلمـه  ن  كلمه   لـم يـرد عليـه  ـيئا
يكلـــم رســـوي اهلل  قـــاي مـــا  نـــا ب اعـــي الـــم  نـــى عمـــر الـــم علـــي 

 . ي  مره و اطمة  لم يجره احد  و قبي  ن يكلم رسوي اهلل 
وكمــــــــا  ورد الطبرانــــــــي  مــــــــر  م    هللوكـــــــان رســــــــوي ا

المـ منين عائ ــة  ن نجهــ ه قبــي  ن يعنيـه وبــر نقــأ الميالــاق 
 .الالة  يامبال

 ن يســير   وبعــد  ن نق ــت قــريش عهــدها قــرر النبــي
  وكانــت قــد م غــدرهم وعــدم النــ امهم بــالموااليقل ــنب مكــة جــ ا

نهيـــعت للمســـلمين  مـــور ســـاعدت علـــى  نجـــا  ال ـــنب  الدولـــة 
ونمــا اقنصــادها بعــد  قــد نطــورت قــدرانها العســكرية  انســالمية

  كمـــا  ن قاعـــدة انســـالم قـــد ا نحـــت ويبـــر ومـــا غنمـــوه منهـــ
كاليـرة ونحال ـت  وـرس مـ   نوسعت ودولت  ـي انسـالم قبائـي

اديا ون عـــــ ف   ـــــف لـــــ لك  ـــــعف قـــــريش اقنصـــــ المســـــلمين
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   لكي  لك وبعد ويانة قريش قرر النبيمكاننها بين القبائي
 م  انحا .السير  ليه

اللأم خدذ ) وصحبه للوروي دعا  وعندما نهيع الرسوي
 .(1)(حت  نبغتأا في بالدهاالعيون واُخبار هن قريل 

ســـندعى علـــي بـــن  بـــي طالـــل قـــد ا  وكـــان رســـوي اهلل
)انطلقدوا حتد  تد توا روضدة خدا   : قـاي   با مرالدوال بير و 

فان بأا امرأة مدن المَدركين معأدا صدحيفة مدن حاطدب بدن 
 انطلقوا ووجدوها حيث قاي رسـوي  بلتعة هل  المَركين( أبي

 .(1) عادوا به   اهلل ووجدوا لديها الكنال كما قاي النبي
ســرية مــن   و يــادة  ــي انو ــام والنمويــه  رســي النبــي

المانية   وا  بقيادة  بـي قنـادة بـن ربعـي  لـى )بطـن   ـم( 
ونوجهــــــوا بانجـــــــاه ال ــــــام لنـــــــ هل األوبــــــار بنوجـــــــه الجـــــــيش 

 سالمي  لى  لـك االنجـاه   ـي الوقـت الـ ل نوجـه النبـي ان

                                                 

 . 5/51والسيرة البن ه ام   1/155الطبرل  (1)
بـرقم  5/1301بال من ن ر  ي كنـال مـن يحـ ر    ن ر البوارل (1)

 .1414برقم4/1141ال   ائي  هي بدر ومسلم ب  5104
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بــــالجيش باالنجــــاه المعــــاك  صــــول مكــــة لن ــــليي األعــــدام 
 ن يحــيط النحــرك وصــرف  ن ــارهم منوــ ا كــي مــا مــن  ــعنه 

ن مـــــن لع ـــــر م ـــــي    )وكـــــان وروجـــــهبالســـــرية والكنمـــــان
   صــام  حنــى بلــ  عســ ان رم ــان ومعــه ع ــرة آالف مقانــي

ليــــراه النــــا   ــــع طر حنــــى قــــدم نهــــارا  الــــم دعــــا بإنــــام   ــــرل
و ي الطريق لقيه عمه العبا  وقد وري مهاجرا هـو   (1)(مكة

       .(1)بعياله 

  ليــعنيهم بعوبــار العــدو  وكــان بقائــه بمكــة بــعمر النبــي
  ما وقد اننهت مهمنه  قد وري مهاجرا  لى اهلل ورسوله .

)و ـــي الطريـــق  لـــى مكـــة جـــام  بـــو ســـ يان  لمـــا النقـــى 
  لعبا  عـم رسـوي اهلل   جـاره وحملـه معـه  لـى رسـوي اهللبا

  و ي اليـوم النـالي دوـي علـى رسـوي ال ل  رجع  مره  لى الغد
  يوبوـــه الرســـوي  و يهينـــه  و يعاقبـــهوكـــان ينوقـــ   ن  اهلل 

اهن   بــو    ـة  ن رسـوي اهلل دعــاه  لـى انسـالموكانـت الم اجـع
                                                 

 . 4011برقم  4/1551بال غ وة ال نب   البوارل (1)
 . 6/531البداية والنهاية  (1)
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ا محمـــد مــــا : بــــعبي  نـــت و مـــي يـــســـ يان مـــن الم اجـــعة وقـــاي
 لمــــا  ســــلم  بــــو ســــ يان وهــــما   (1) حلمــــك و كرمــــك و وصــــلك (
)ياهبددددا  احبسدددده بمضددددديق :لينصــــرف قــــاي رســــوي اهلل 

 ...  (1)الوادِ حت  تمر به ونود اهلل فيراها( 
و لــك ليــرس  بــو ســ يان قــوة جــيش المســلمين ومــا وصــي 
 ليــه مــن عــدة وعديــد  يوقــ   ــي قلبــه ال ــ ف وينقلــه مــن واللــه 

   حبسـه العبـا  مكة  ن عف همـنهم عـن المقاومـة هي  لى 
ومــــرات القبائــــي علــــى رايانهــــا و بــــو  حيــــث  مــــر رســــوي اهلل 

وهـ ه   ه  يقـوي لـه العبـا  هـ ه قبيلـة كـ اس يان يسعي مـن هـ 
الو ــرام  ــي كنيبنــه  حنــى مــرا بهــم رســوي اهلل   قبيلــة كــ ا

اليـــــرس مـــــنهم  ال الحـــــدق مـــــن    يهـــــا المهـــــاجرون واألنصـــــار
: هــ ا اهلل يــا عبــا  مــن هــ الم  يقــوي لــه قــاي ســبحان  الحديــد

  قـاي مـا ألحـد بهـ الم  ي المهـاجرين واألنصـار رسوي اهلل 
 قبي وال طاقة .

                                                 

 . 6768برقم  14/184  مسند  بي عوانة (1)
 . 8/11المعجم الكبير  (1)
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يان رجـــي يحـــل اهلل  ن  بـــا ســ   وقــاي العبـــا  لرســوي
مددن دخددل دار ) :    قــاي رســوي اهللال وــر  اجعــي لــه  ــيئا

مددن أبددي سددفيان فأددو  مددن ومددن ألقدد  السددالح فأددو  مددن و 
 (1) .أ لق بابه فأو  من (

وللم يد من النعالير  ي ن و   هي مكـة  مـر رسـوي اهلل )
   عوقــدوا ع ــرة اآلف نــار  ــي ليلــة واحــدة حنــى النيــران بإيقــاد
ننولـــ    كـــادت ت األ ـــق  كـــان لمعســـكرهم من ـــر مهيـــلمـــأل

 (1) .(قلول الم ركين من  دة هوله
 لــى  ل طــوس  لمــا وصــي رســوي اهلل  :دخددول مكددة -

حـــين ر س مـــا  كرمـــه اهلل مـــن  وكـــان ي ـــ  ر ســـه نوا ـــعا هلل
  و ف يمــ  واســطة الرحــي   حنــى  ن  ــعر لحينــه ليكــادال ــنب

 مـره  ن   و لـد بـن الوليـد علـى المجنبـة اليمنـىالمهام  جعـي وا
 ن عــرأ لكــم  حــد مــن قــريش  يــدوي مكــة مــن  ســ لها وقــاي:

                                                 

 . 1780برقم  3/1407بال  نب مكة   مسلم (1)
ـــــة (1) ـــــي  حـــــداثعـــــرأ وقـــــائ  ونح  الســـــيرة النبوي عـــــن  757   لي

 . 1/135الطبقات البن سعد 
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  وجعــي ال بيــر دوهم حصــدا حنــى نوا ــوني علــى الصــ ا احصــ
 العــوام علــى المجنبــة اليســرس وكــان معــه رايــة الرســوي  بــن

  هــا و ن يغــر  راينــه بــالحجون ــعمره  ن يــدوي مكــة مــن  عال
-ال ين ال سال  معهم-وكان  بو عبيدة على الرجالة والحسر

  عمره  ن يعو  بطن الوادل .

 عمــــا والــــد و صــــحابه  قــــد لقيــــنهم مقاومــــة  قنــــي مـــــن )
قون وقنـي مـن المسـلمين االنـان الم ركين االنا ع ر وانه م البا

ـــد يجـــو  مكـــة حنـــى وا ـــى رســـوي اهلل  ـــى  الـــم  قبـــي وال عل
بــالحجون عنــد    و مــا ال بيــر  نصــل رايـة رســوي اهلل الصـ ا

  (1) .مسجد ال نب (
قــد  علــم  هــي مكــة بــعن مــن دوــي  وكــان رســوي اهلل 

داره  و دار  بــي ســ يان  هــو آمــن وهــ ا بمالابــة  عــالن بــإ را  
ـــى بيـــونهم لينســـنى لمقـــانلي الطـــرق مـــن ال نـــا  و ن يلجـــعوا  ل

المسلمين  ن يعر وا عدوهم ويسـلكوا طـريقهم بـدون وـوف مـن 
  ن يباغنهم عدو وحنى ال ي طروا  لى س ك الدمام .

                                                 

 . 131  130    ن ر الرحيق المونوم (1)
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كما كان دووي مكة من  ربعـة محـاور نصـرف   ـعف 
 .جم  لقناي المسلمينالعدو و ننه  لم يمكنهم من الن

م القـــرس ووصـــلت كـــي ودوـــي الجـــيش انســـالمي  لـــى  
ـــ ل حـــدده لهـــا رســـوي اهلل ـــى المكـــان ال   مجموعـــة قناليـــة  ل

 واكنملت سيطرة جيش المسلمين على مكة .
المســــجد والمهــــاجرون واألنصــــار    ودوــــي رســــوي اهلل

بين يديه وول ـه وحولـه  اقبـي  لـى الحجـر األسـود  اسـنلمه الـم 
   جعــي )وحــوي البيــت ســنون والالالمائــة نصــل طــاف بالبيــت

نها بعود  ي يده ويقوي قي جام الحق و هق الباطـي جـام يطع
 (1) .الحق وما يبدئ الباطي وما يعيد (

الم دوي البيت وكبر  ي نواحيـه الـم صـلى  عـن عبـد اهلل 
دوــي الكعبــة هــو و ســامة بــن    بــن عمــر قــاي  ن رســوي اهلل

عالمــان بــن طلحــة وبــالي بــن ربــا   عغلقهــا ومكــث  يهــا  يــد و 
مـــا ا صـــن  رســـوي اهلل   قـــاي جعـــي   ســـعلت بـــالال حـــين وـــري

                                                 

بـــرقم  4/1561الرايــة يــوم ال ــنب بــال  يــن ركــ  النبــي  البوــارل (1)
403. 



 135 

ـــم  ـــه ال ـــة  عمـــدة ورائ ـــه وعمـــودا يســـاره والالال عمـــودين عـــن يمين
 (1). صلى وبينه وبين القبلة الالالة   رف

م ـانيب الكعبـة  لـى عالمـان بـن  اهلل  ولقد  عطى رسوي
احدددد  ياهثمددددان اليددددوم يددددوم بددددر )هددددا  مفت طلحــــة قــــائال لــــه

  .  (1)(ووفا 
 ن يكونـه يـوم هـ ا ال ـنب وكان ه ا ما  راد رسوي الوير 

 الع يم يوم بر وو ام .
ــــة و  ــــوق الكعب ــــالي   ــــت الصــــالة  صــــعد ب   ن وحــــان وق

ن  ن كـــان اآل ا   وبعـــدللصـــالة    ن بصـــوت مـــأل آ ـــاق مكـــة
   صبب اآل ان يمأل  رجـام باألم  همسا والصالة  ي الو ام

 .  مكة والصالة بالعلن جمعا ولف رسوي اهلل
  عســــى  ن ي عــــي بهــــم مكــــة ينرقبــــون مــــا ووقــــف  هــــي

الــم  نهــم ســعوا بكــي مــا يســنطيعون  ومعلــوم مــا ي عــي ال ــانحون
                                                 

بـــــرقم  1/16ومســـــند الروبـــــاني  5117بـــــرقم  1/113مســـــند  حمـــــد (1)
741. 

 . 6/568البداية والنهاية  (1)
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ت حنــــــى همــــــوا بقنلــــــه و ورجــــــوه و لــــــ  أل يــــــة رســــــوي اهلل
بـون مـا ســي عي   اليــوم ينرقمحـاوالنهم للق ـام عليــه ومـن معـه

مام  هي بهم من  رادوا قنله   لكن نبي الرحمة وسيد الكرمام وا 
)اذهبددوا فدد نتم  وع مــة كرمــا مدويــة مملــومة  الويــر يعلنهــا

  بــي رحمــة ومحبــة ســلل مــاي  ــال ســبي وال قنــي وال( الطلقددا 
 ودعوة لإلسالم  لى النور  لى  ع م ما  ي الوجود.

   الــــر ع ــــو النبــــي ال ــــامي عــــن  هــــي مكــــةكــــان مــــن )
والع و عن بعأ من  هدر دمامهم  ن دوي  هي مكـة رجـاال 

  وبــدووي اونيــاراالي  ــي ديــن اهلل طواعيـة و ونسـام  حــرارا ومـو 
ـــ ـــة انســـالم دوـــي الن ا   ـــي ديـــن اهلل   واجـــا  مكـــة نحـــت راي

   (1) .(ونمت النعمة  ووجل ال كر
ــــ  رســــوي اهلل ــــى   واجنمــــ   هــــي مكــــة للبيعــــة  جل عل

  النا  وعمر بن الوطال  س ي منـه  يعوـ  علـى الص ا يباي
    بايعوه على السم  والطاعة  يما اسنطاعوا.             النا 

                                                 

عـن السـيرة  765   أ وقـائ  ونحليـي  حـداثعر   السيرة النبوية (1)
 . 1/456النبوية ألبي  هبة 
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بعد  ن نمت بيعة الرجاي  و  بيعة النسام وهو جـال  و 
علـــى الصـــ ا وعمـــر  ســـ ي منـــه يبـــايعهن بـــعمره ويـــبلغهن عنـــه 

يعهن على  ن ال ي ركن باهلل  يئا  وال يسرقن  وال يـ نين   با
ـــــــي  ـــــــان  وال يعصـــــــين   ـــــــعنين ببهن وال يقـــــــنلن  والدهـــــــن  وال ي

مـــن غيـــر مصـــا حة  قـــد     وقـــد بـــايعن رســـوي اهللمعـــروف
 حلهـا اهلل  ال يصا ب النسام وال يم  يد امر ة  ال امر ة كان

    .له  و  ات محرم منه
طـاف يــوم ال ــنب وهـو علــى راحلنــه   وكـان رســوي اهلل)

وحــوي البيــت  صــنام م ــدودة بالرصــا   جعــي النبــي  ي ــير 
بق يل  ي يده  لى األصنام ويقوي جام الحق و هق الباطـي 

 لى صنم منها  ي وجهه  ال   ن الباطي كان  هوقا   ما   ار
وق  لق اه وال   ار لق اه  ال وق  لوجهه حنى ما بقي صنم  ال 

   (1) .(وق 
بمكـــــة نســــعة ع ـــــر يومـــــا يعلمهـــــم   و قــــام رســـــوي اهلل

  وهــــدم البيــــوت النــــي نســــالم وير ــــدهم  لــــى الهــــدس والنقــــىا
                                                 

 . 5/80السيرة البن ه ام  (1)
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يـر الج يـرة منهـا  قيمت لألوالان حوي مكة و رسي السرايا لنطه
   حطموا الع س  ومناة  وسواف   وبث السراياسالموالدعوة لإل

و مــــر  هــــي مكــــة بكســــر األصــــنام النــــي  ــــي البيــــوت وصــــار 
ت المســلمين مــن وا ــحا  ن صــلب الحديبيــة با ــرة ويــر مكنــ

   كـان مــن المرانــه هـ ا ال ــنب الع ــيم الــ ل الن ـر  لن ــر الــدين
نقــي المســلمين  لــى صــدارة الج يــرة و عامنهــا  لــم يبــق  ال  ن 

  ويحمـي الـدعوة  يباي   ومن لم يسلم ليسـلمي من لم يباي  يعن
م هو الدين ال اهر على  لى العالم  قد عرف الكي  ن انسال

 .ما سواه
 راد   ـالة بـن عميـر  :بعف أحدداث الفدت  اُهظدم -

وهـو يطـوف بالبيـت  غـدرا  بن الملو  الليالـي قنـي رسـوي اهلل
ة يـــا نعـــم   ـــال :قـــاي( )   ـــالة :  لمـــا دنـــا قـــاي رســـوي اهلل

قــاي ال ــئ ) مــا ا كنــت نحــدث بــه ن ســك(  :  قــايرســوي اهلل
الــم  ()اسددتغفر اهلل :الــم قــاي      ــحك النبــيكنــت   كــر اهلل

: واهلل و ــ  يــده علــى صــدره  ســكن قلبــه   كــان   ــالة يقــوي
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ما من ولق اهلل  يم  حل  لي  ما ر   يده عن صدرل حنى
  (1).منه

مهـا  لـى  سـامة   ـ ف قو وسرقت امر ة  ي مكة بعد ال نب 
ن وجــه رســوي اهلل بــن  يــد يسن ــ عونه    لمــا كلمــه  ســامة نلــوا

ـــاي  قـــاي  ســـامة:  ) أتكلمندددي فدددي حدددد مدددن حددددود اهلل ( : ق
 .  لمـا كـان الع ـي قـام رسـوي اهلل اسنغ ر لي يا رسـوي اهلل

)فينمددا أهلددد   :وطيبــا  ــعالنى علــى اهلل بمــا هــو  هلــه الــم قــاي
ا هذا سدرق فديأم الَدريف تركدو  النا  من قدبلكم أنأدم كدانو 

ذا سدد ت والددذِ نفدد  رق فدديأم الضددعيف أقدداموا هليدده الحدددوا 
فاطمدددة بندددٍ محمدددد سدددرقٍ لقطعدددٍ  ت لدددو أنمحمدددد بيدددد 

 (1).(يدها

                                                 

 . 5/80السيرة البن ه ام  (1)
ومسـند  بـي   4053بـرقم  4/1566بال من  ـهد الحـج   البوارل (1)

 . 6137برقم  14/117عوانة 
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األمــة   وهــ ا بنــام نربــول وهــدل نبــول يعلــم رســوي اهلل
قواعد العدي واحنرام الن ري  انلهي و ن ال  ـرق بـين قـول  و 

  .غني و عيف  و  قير
ه  نــــى الصــــ ا  عــــال وعــــن  بــــي هريــــرة  ن رســــوي اهلل 

   جعـي يـ كر اهلل بمـا  ـام حيث ين ر  لى البيت   ر ـ  يديـه
 مــا  ن يــ كره ويــدعوه واألنصــار نحنــه يقــوي بع ــهم لــبعأ 

ور  ة بع يرنه قاي  بـو هريـرة:   الرجي  عدركنه رغبة  ي قرينه
 وكــان   ا جــام لــم يوــف علينــا  لــي   حــد مــن  وجــام الــوحي

 لما ق ـى   حنى يق ى النا  ير   طر ه  لى رسوي اهلل 
)يامعَر اُنصار قلدتم :أمدا الرودل  :الوحي ر   ر سه الم قاي

قـالوا: قلنـا  لـك يـا  ف دركته ر بة في قريتده تورأفدة بعَديرته(
ــــرســــوي اهلل هنددددي هبددددد اهلل  تكددددال ت) فمددددا أسددددم  هذا ك  قال
اكم والممداٍ ا محيدت فالمحيدهاوٍر هلد  اهلل والديكم تورسوله
ال ل قلنا  ال : واهلل ما قلنا  عقبلوا  ليه يبكون ويقولون (مماتكم
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)فدددان اهلل ورسدددوله  :   قـــاي رســـوي اهللال ـــن بـــاهلل ورســـوله
 (1).ليصدقانكم ويعذرانكم(

دولــت مكــة نحــت ن ــو  المســلمين  :مددن نتددائع الفددت  -
و الت دولة الك ر وحانت  رصة الق ـام علـى جيـول ال ـرك 

  كمــا  ن المســلمين والطــائف الــم  ــي العــالم  جمــ  حنــين  ــي
نطي   ل نجمــ   صــبحوا قــوة ع مــى  ــي ج يــرة العــرل ال يســ

  وهــي م هلــة لنوحيــد العــرل نحــت رايــة قبلـي الوقــوف بوجههــا
انسالم الم االنطالق  لى الدوي المجـاورة للق ـام علـى ال لـم 
  يهــا ونــعمين الحريــة للنــا  بالــدووي  ــي ديــن اهلل  كــان لل ــنب

ــــت  ــــي ر ــــق آالــــار ع يمــــة دينيــــة وسياســــ ية واجنماعيــــة نمالل
بعهـــي مكــــة ومـــا ن ــــره  يهـــا مـــن قــــيم الحـــق والويــــر  النبـــي

 يهم معـا  بـن   وعالقات مبنية على العدي والمساواة ونركه
ــيعلمهم الــدين وي قههــم  يــه ونعيينــه عنــال بــن  ســيد  جبــي ل

ه  ميــرا علــيهم ليقــيم الحــق ويحكــم بمــا ير ــي اهلل وو ــق  ــرع
                                                 

وصـحيب ابـن حبـان 1780  بـرقم  3/1406بـال  ـنب مكـة   مسـلم (1)
 . 4760برقم  11/75
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ديـــن ممـــا بنـــا نمو جـــا للويـــر  قنـــ  العـــرل بـــعن انســـالم هـــو 
  نحقق النصر للمسلمين بعدما الوير  دوي النا   يه   واجا

حققــــوا  ــــروط النمكــــين و نبعــــوا الهــــدل انلهــــي و نبعــــوا ســــنة 
حملــــوا الــــبالم ونو وــــ وا باألســــبال ونحملــــوا وصــــبروا رســــوله 

اهلل     نحقـــــق وعـــــدالن ـــــو   ونغييـــــر بـــــن   را ـــــية والنـــــدري
 .(1)بالنصر وال نب

ــــــ : دددددد وة حنددددددين - ــــــى رســــــوله لمــــــا   نب اهلل مكــــــة عل
  وا ـــــت هـــــوا ن وقـــــالوا ســـــي ر  المســـــلمون لقنالنـــــا والمــــ منين

ه قبي  ن يغ ونا و جمعـوا  مـرهم )وولـوا علـيهم مالـك بـن   لنغ  
  ونصــر  ــاجنم   ليــه مــ  هــوا ن القيــف كلهــا  عــوف  لنصــرل

 لمـا سـم  رسـوي   بن بكر ونا  من بنـي هـالي وج م وسعد
   (1).(عهم سار  ليهم  ي الوام  من  وايبنجم  اهلل

                                                 

  778   عــــرأ وقــــائ  ونحليــــي  حــــداث   ن ــــر الســــيرة النبويــــة (1)
771. 

 . 7/6  7/5 ن ر البداية والنهاية  (1)
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وكـــــان عـــــدد جـــــيش المســـــلمين االنـــــي ع ـــــر  ل ـــــا مـــــن 
 كــانوا  ــعف المســلمين  مــا عــدد هــوا ن ومــن نحــالف معهــا 

  وحـين وـري مالـك بـن عـوف بهـوا ن عدد المسـلمين  و  كالـر
جلــل مــ  الجــيش النســام و ط ــالهم و مــوالهم ونعمهــم و ــائهم 

موا ــــة علــــى  هلــــه نــــى يقانــــي الجــــيش بانــــد اف وال ينراجــــ  ح
 :نبسـم وقـاي    وحـين بلـ   لـك رسـوي اهللو مواله من السبي

 (1). )تل   نيمة المسلمين  دا هن َا  اهلل(

وكـــان الـــبعأ ممـــن  ـــي جـــيش المســـلمين قـــد  عجبـــنهم 
: لـن م  قـالواكالرة عدد جيش المسلمين ودوي انعجال ن وسه

  (1) .ةنغلل اليوم من قل
بــاألرأ النــي كانــت عنــد مالــك بــن عــوف معر ــة وا يــة 

   اســـنغي ال ـــروف الطبيعيـــة لصـــالب ســـندور عليهـــا المعركـــة
                                                 

وســـنن  بـــي داود    1433بـــرقم 1/13المســـندرك علـــى الصـــحيحين (1)
 . 1501برقم   3/1بال  ي   ي الحر   ي سبيي اهلل 

والســــيرة البــــن ه ــــام   6/178بــــال غــــ وة حنــــين   مجمــــ  ال وائــــد (1)
5/113. 



 144 

جي ـــه  عدولـــه  لـــى الـــوادل الـــ ل ســـندور  يـــه المعركـــة لـــيال  
 نصـــل الكمـــائن  ـــي الطـــرق والمـــداوي وال ـــعال والم ـــايق 

ولقد  .ين بالنباي الم ي دوا عليهم بقوةو مرهم  ن ير قوا المسلم
كادوا  ن يق وا على المسلمين لوال لطف اهلل وعناينه ونعييـده 

 لنبيه بالنصر .
جي ه وعقد الرايـات ونقـدموا  وبالسحر عبع رسوي اهلل 

صول وادل حنين  وحـين دولـوا الـوادل  اجـعهم العـدو بسـيي 
من النباي من كي مكان الم  دوا عليهم بغنة  ن رق المسلمون 

 .ه يمة منكرة ون ننوا وبانت بوادر 
وحــــين ن ــــنت الجــــيش وانســــحل ونراجــــ   البــــت رســــوي 

    هـــرت  ال قلـــة مـــن المهـــاجرين و هـــي بينـــه ومـــا معـــه اهلل
  وبمــا يعجــ  عنــه األبطــاي  ول البــع    ــجاعة رســوي اهلل

 :ك  بغلنه بانجاه الك ار وهو يقوي قد ط ق ير 
  نــــــــــــــا النبــــــــــــــي ال كــــــــــــــ ل

 

ـــــــــــل  ـــــــــــن عبـــــــــــد المطل   نـــــــــــا ب
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يك انهـا     والعبـا  بركابـه مـام بغلنـهو بو س يان يعو  ب
)أللأدم  : يسننصـر ربـه قـائال  ينـ ي رسـوي اهلل  ن ال نسرف 
 (1).أن ل نصر (

 -وكــان جهيــر الصــوت -و مــر رســوي اهلل عمــه العبــا 
 :حابه قاي العبا   قلت بععلى صوني ن ينادل  لص

ف قـــاي  ـــواهلل لكـــعن عط ـــنهم حـــين ال الســـمرة يـــن  صـــح
: يالبيـــك يـــا البقـــر علـــى  والدهـــا  قـــالواي عط ـــة ســـمعوا صـــون

ونالحقت كنائل المسلمين الني كانت نركت الميدان   (1)لبيك
وهـــو     ن ـــر رســـوي اهللنعـــود ونجالـــد ونقانـــي وا ـــند القنـــاي

  ه كالمنطــاوي عليهــا  لــى قنــالهم  قــاي رســوي اهللنــعلــى بغل
حصـــيات  الـــم  وـــ  رســـوي اهلل ()هدددذا حدددين حمدددي الدددوطي 

 :قـاي ()انأ مدوا ورب محمدد :الك ـار الـم قـاي  رمى بهـن وجـوه
العبا    هبت  ن ر  إ ا القناي على هيئنه  يما  رس قاي  ـو 

                                                 

 . 403  401    ن ر الرحيق المونوم (1)
ومسـند  بـي عوانـة   1775بـرقم  3/1318بـال غـ وة حنـين  مسلم (1)

 . 6747برقم  14/176
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اهلل مـاهو  ال  ن رمـاهم بحصـيانه  مـا  لـت  رس  حـدهم كلـيال 
يات ومــا هــي  ال ســاعات بعــد رمــي الحصــ  (1) و مــرهم مــدبرا

لعـــدو ن رقـــت   ولمـــا انهـــ م احنـــى انهـــ م العـــدو ه يمـــة منكـــرة
  وطائ ــة  لــى و ه قســم  لــى الطــائف  وطائ ــة  لــى نولــةصــ 

 لى  وطا  مجموعـة مـن المقـانلين    وطا    عرسي النبي
  عرل  قـانلوهم حنـى انكسـر الم ـركونيقودهم  بو عامر األ ـ

م ـركين ال ـارين وطاردت طائ ة من  رسان المسـلمين  لـوي ال
ـــة  ـــدحروهم ـــى  و مـــا  لـــوي الم ـــركين الـــ ين لجـــع   لـــى نول ال

بعــــــــــد  ن جمـــــــــــ    ه  لــــــــــيهم رســــــــــوي اهللجــــــــــالطــــــــــائف  نو 
الغنائم )وكانت الغنائم السبي: سنة آالف ر    وانبـي  ربعـة 

ـــر مـــن  ربعـــين  لـــف  ـــاة ـــا  والغـــنم  كال   و ربعـــة وع ـــرون  ل 
 .(1)( آالف  وقية   ة

                                                 

وصــــحيب ابــــن   1775بــــرقم  3/1318بــــال غــــ وة حنــــين   مســــلم (1)
 . 7041برقم  15/514حبان 

 . 404   الرحيق المونوم (1)
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الـــم جمعهـــا بالجعرانـــة وجعـــي عليهـــا مســـعود بـــن عمـــرو 
 الغ ارل .
حيـث  ـرت حنـين ) وهي امنداد لغ وة   وة الطائف: -

 لــوي هــوا ن والقيــف  لــى الطــائف ونحصــنوا بهــا  ســار  لــيهم 
  الـــم رهم الالالـــين ليلـــة  و قريبـــا مـــن  لـــكوحاصـــ  رســـوي اهلل

انصر وا عنهم ولـم يـ  ن  ـيهم  قـدم المدينـة  جـامه و ـدهم  ـي 
 . (1)( رم ان  عسلموا
  ونــادس الي  نــرة الحصــار مقا  ــات ومرامــاةووقعــت وــ

 لينــا   يمــا عبــد نــ ي مــن الحصــن ووــري منــادل رســوي اهلل 
   وــري  لــيهم الالالــة وع ــرون رجــال  ــععنقهم رســوي  هــو حــر

 .(1)اهلل
ولما طاي الحصار ولم يصار  لى حسم الموقف بسـبل 
ر ـــق النبـــاي ونهيـــ   هـــي الحصـــن بوـــ نهم مئونـــة كا يـــة وألن 
المنـــــاطق المحيطـــــة بالطـــــائف صـــــارت نحـــــت ســـــيادة الدولـــــة 

                                                 

 . 78/  7نهاية البداية وال (1)
 . 610/  1عن البوارل   405   الرحيق المونوم (1)
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)اسن ـار رسـوي هم سيطرة واري حصنهم ة ولم يعد لانسالمي
نو ـــي بـــن معاويـــة الـــديلي  قـــاي: العلـــل  ـــي جحـــر   ن   اهلل

   (1) .(  وان نركنه لم ي رك قمت عليه  و نه
 قـاي  )هنا قافلون  دا هن َا  اهلل ( : قاي رسوي اهلل

 قــــاي  ال نبــــر   و ن نحهـــا   نـــا  مـــن  صــــحال رســـوي اهلل
غـدوا  قـانلوهم قنـاال  ـديدا وكالـر   )فا دوا هل  القتال( :النبـي

) نا قا لـون غـدا  ن  ام  :  يهم الجـراحـات  قـاي رسـوي اهلل
 .(1)  سكنوا    حـك رسـوي اهلل (اهلل

مــن حصــار   حــين رجــ  رســوي اهلل :نو يــ  الغنــائم -
الطـائف مكـث  ـي الجعرانـة ب ـ  ع ـرة ليلـة ال يقسـم الغنــائم 

 يحــر وا   و ــد هـوا ن نــائبين ي  ن يقــدم عليـهوينـعنى بهــا يبنغـ
  وحــين بــد   ــي نقســيم الغنــائم مــا  قــدوا  ولكنــه لــم يجئــه  حــد

كانت العطايا الكبيرة لحديالي العهد بانسالم ولل ين لم يسلموا 
                                                 

 . 1/171وناريم الطبرل   7/76البداية والنهاية  (1)
وكنـال السـنن    5736بـرقم  5/1115بـال النبسـم وال ـحك   البوارل (1)

1/360 . 
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عســـى  ن يكـــون العطـــام دا عـــا نســـالمهم الـــم بعـــد  ن يعر ـــوا 
 ن يرســـم  ـــي قلـــوبهم انســـالم مـــن الـــداوي ويعي ـــوه  عســـى 

ومالـــي  لـــك حصـــي قبـــي  لـــك كاليـــرا   كمـــا   ويحســـن  ســـالمهم
 مـــا  الـــدنيا الرجـــي ليســـلم مـــا يريـــد  ال) ن كـــان   روس  نـــ 

 (1).(الم  حل  ليه من الدنيا وما  يهايسلم حنى يكون انس
 لكــــي طريقــــة   الكاليــــروهــــ ه الطريقــــة كانــــت ن لــــب مــــ  

هنـاك يج ل بها  لى طريق الوير  هناك من يهندل بـالكالم و 
  ك من يعني بالكرم والسوام المعج وهنا  من نج به المعج ة
لـــول ويعطـــي لكـــيا مـــا يناســـبه طبيـــل الق  وكـــان رســـوي اهلل

  وه ا ص وان بـن  ميـة  المهم  ن يهندوا  لى انسالم  ويقنعه
مـــا    يعبـــر عـــن  لـــك  يقـــوي )واهلل لقـــد  عطـــاني رســـوي اهلل

  يعطينـي حنـى انـه    ما بـر  عطاني وانه ألبغأ النا   لي
 (1).(لنا   ليألحل ا

                                                 

وســــنن   1311بــــرقم  4/1806بــــال مــــا ســــئي رســــوي اهلل  ــــيئا   مســــلم (1)
 . 11167م برق 7/11البيهقي 

 . 5/176والسيرة البن ه ام   10/11 ن ر مجم  ال وائد  (1)
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ومـــ  مـــن الغنـــائم و عطـــاه لمـــن ال   ـــعوري رســـوي اهلل
   كــان يعطــي  لالالالمائــة مــن انبــي والمــائنين  و المائــة  كرنــا

 للرجــــي مــــن قــــريش  و مــــن قبائــــي الــــم الومســــين واألربعــــين 
ا وهـــم الـــ ين قـــانلوا و ـــحوا   ولـــم يعـــط األنصـــار  ـــيئالعـــرل
وا ومــــا نصــــرو والبنــــوا ا  ولــــم يكــــن   وصــــار العطــــام للــــ ين  ــــرا

  ولـــم يـــ ت  حـــد مـــن  هللالجميـــ  يعـــرف مـــا يعر ـــه رســـوي ا
ووجــد األنصــار مــن  لــك  ــي   الحكمــة مــا  ونــي رســوي  هلل

سـعد     ـدويلم ي هموا ما  ريـد مـن هـ ه القسـمة ن سهم  يئا و 
: يــا رســوي اهلل  ن هــ ا الحــي بــن معــا  علــى رســوي اهلل وقــاي

صـنعت  ـي هـ ا  لمامن األنصار قد وجدوا عليك  ي  ن سهم 
ــــ ل  صــــبت ــــا   قســــمت  ــــي قومــــك و ال ــــيم ال عطيــــت عطاي

  ولــــم يكــــن  ــــي هــــ ا الحــــي مــــن ع امــــا  ــــي قبائــــي العــــرل
 قـاي: )ف ين أنٍ من ذلد  يدا سدعد( :األنصار منها  يم قاي

) اجم  لي قومك  ي  :يا رسوي اهلل ما  نا  ال من قومي  قاي
مـــد اهلل  ح   لمـــا اجنمعـــوا  نـــاهم رســـوي اهلل هـــ ه الح يـــرة (

 م )يـا مع ـر األنصـار مقالـة بلغننـي عـنك :و النى عليه الم قاي
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وجــدة وجـــدنموها علـــيا  ــي  ن ســـكم   لـــم آنكــم  ـــالال  هـــداكم 
 قـــالوا:   و عــدام  ـــعلف بــين قلــوبكم ف(اهللف وعالــة  عغنــاكم اهلل

 .بلى  اهلل ورسوله  منا و   ي
قــالوا بمــا ا  ) ال نجيبــوني يــا مع ــر األنصــار( :الــم قــاي

 مـا واهلل ) :بك يا رسـوي اهلل هلل ورسـوله المـنا وال  ـي قـاينجي
لصـــداقنم   نيننـــا مكـــ با  صـــدقناك  لـــو  ـــئنم لقلـــنم  لصـــدقنم و 

  نســــــيناك  وعــــــائال  وموــــــ وال  نصــــــرناك  وطريــــــدا  نوينــــــاك
مـــن الـــدنيا و وجـــدنم يـــا مع ـــر األنصـــار  ـــي  ن ســـكم لعاعـــة 

نر ـون يـا     الووكلنكم  لى  سالمكم  نعل ت بها قوم ليسلموا
مع ــــر األنصــــار  ن يــــ هل النــــا  بال ــــاة والبعيــــر ونرجعــــوا 

ــــى رحــــالكمبرســــوي اهلل  ــــده  ل ــــ  محمــــد بي ــــ ل ن  ــــو ال ــــوال     ل
ا   ــــعبا ولـــو ســـلك النـــ  هجرنـــي لكنـــت امـــر  مـــن األنصـــار

 للهـم ارحـم     لسـلكت  ـعل األنصـاروسلكت األنصار  ـعبا
القــوم   بكــى (ام األنصــار و بنــام  بنــام األنصــاراألنصــار و بنــ
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ــــــى  و ــــــلوا لحــــــاهم وقــــــالوا ر ــــــينا برســــــوي اهلل  قســــــما  حن
 . (1)وح ا

ـــائم قـــدم و ـــد هـــوا ن  :وفدددد هدددوا ن - وبعـــد نو يـــ  الغن
لر ـــاعة   عســـلموا مـــن ا  و ـــيهم  بـــو برقـــان عـــما رســـوي اهلل

مـــــــات  ن  يمـــــــا  صـــــــبنم الع    وقـــــــالوا لرســـــــوي اهللوبـــــــايعوا
بــين المــاي      ويــرهم النبــيوهــن موــا ل األقــوام  والوــاالت

ـــــاروا األحســـــا  وبـــــين الســـــبي ـــــيهم نســـــائهم  اون ـــــرد  ل ل و ن ي
مكم )هذا صليٍ الظأدر فقومدوا وأظأدروا هسدال : قـاي  و بنائهم

نستَدددفع : هندددا ت ثدددم قولدددواوقولدددوا نحدددن هخدددوانكم فدددي الددددين
لد  رسدول اهلل أن وبالمسلمين ه تبرسول اهلل  هل  المسلمين

ا كدان لدي ولبندي هبدد أمدا مد) : قـاي   علـوا  (يرد هليندا سدبينا
المهــــاجرون  : قــــاي المطلددددب فأددددو لكددددم وس سدددد ل النددددا (
  . (1)واألنصار: ما كان لنا  هو لرسوي اهلل 

                                                 

 . 7/17البداية والنهاية   (1)
 . 310  301     ن ر رو ة األنوار (1)
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 ن وسـعلهم عـن  عـيمهم بإسـالم هـوا  سرا رسوي اهلل)و 
 وعـــدهم بـــرد  هلـــه   مالـــك بـــن عـــوف   ـــعوبروه  نـــه بالطـــائف

كرامــه ب   مامائــة مــن انبــي  ن قــدم عليــه مســلو موالــه عليــه وا 
 جــام مالــك مســلما  عكرمــه و مــراه علــى قومــه وبعــأ القبائــي 

 .(1) ( المجاورة
وكــان لهــ ه السياســة الحكيمــة  الرهــا بنحــوي قبيلــة هــوا ن 

ــــى انســــالم حنــــى صــــاروا قــــ وة  ســــالمية نحــــارل وحل ائهــــا  ل
 .الوالنية والك ر

لما  ر  رسـوي اهلل مـن نقسـيم الغنـائم  :همرة الوعرانة -
م واعنمر  ورج   لى المدينـة  بلغهـا لـالالث    عحر  حرم للعمرة

 بقين من  ل القعدة .
 من أحداث السنة الثامنة للأورة : -

  من ماريه القبطية  ابن رسوي اهلل  مولد  براهيم
ســالم كعــل بــن  هيــر صــاحل قصــيدة )بانــت ســعاد(  وا 

 واالعن ار  ليه .   ي مد  رسوي اهلل
                                                 

 . 713    عرأ وقائ  ونحليي  حداث  السيرة النبوية (1)
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 السنة التاسعة للأورة :   

  وهــي آوــر غــ وة غ اهــا رســوي اهلل :و  دد وة تبدد -
 ن  لمـــا ورد عـــن عالمـــان بـــن ع ـــان ســـميت بغـــ وة العســـرة

 (1).) من وأ  ويل العسرة فله الونة ( :قاي  رسوي اهلل
 : ولقوي  بو هريرة

 سعله الحمالن لهم     رسلني  صحابي  لى رسوي اهلل
 .(1)    هم معه  ي جيش العسرة وهي غ وة نبوك

قاهـــــا المســـــلمون  ـــــي ســـــرة لل ـــــدة النـــــي الوســـــميت بالع
 هي وقعت  ـي   انعداد للغ وة  وللطريق  لى  رأ المعركة

  لالمـار  وال ـالي وحسـن المقـامجو  ديد الحـرارة وقـد طابـت ا
مــــ  قلــــة والطريـــق طويــــي و يــــه م ــــقة وســـط صــــحرام الهبــــة 

ـــة المئونـــة والمـــام ـــانلين وقل ـــدوال النـــي نحمـــي المق   ونقـــ  ال
 على الجيش .الماي ال ل ين ق 

                                                 

 . 1616برقم  3/1011  البوارل (1)
 . 1641برقم  3/1161  مسلم (1)
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 لـــى اســـم عـــين مـــام  وســميت الغـــ وة بغـــ وة نبـــوك نســبة
    من حديث معا  بن جبي  ن رسوي اهللوصلها المسلمون

نكم لـــن  ســـنعنون غـــدا  ن  ـــام اهلل عـــين نبـــوك) نكـــم  :قـــاي وا 
  (1) .(نعنوها حنى ي حي النهار
 يها برجل بعد حصـار الطـائف   وقد وري رسوي اهلل

    (1) .من الالالين  لف مقاني  ي ما يقرلبسنة   هر 

و ما موق  نبـوك  يقـ   ـماي الحجـا  يبعـد عـن المدينـة )
  ة  ـــي الوقـــت الحا ـــر( مـــيال حســـل الطريـــق المعبـــد778)

  (3) .(وكانت من ديار ق اعة النابعة لسلطان الروم آن اك
ــــم  وكــــان مــــن  ســــبال الغــــ وة  ن معركــــة م نــــة حيــــث ل

االننصار على الالالة  ينمكن  يها الجيش الروماني الكبير من
آالف مـــــــن المســـــــلمين  ســـــــامت لســـــــمعة الجـــــــيش الرومـــــــاني 

                                                 

بــــرقم  1/81وصــــحيب ابــــن و يمــــة   4/461حبــــان صــــحيب ابــــن  (1)
168. 

 . 7/145 ن ر البداية والنهاية  (1)
 . 801    عرأ وقائ  ونحليي  حداث  السيرة النبوية (3)
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و  ع ت هيبنه بين قبائـي العـرل المجـاورة لهـم وجعلهـا ن كـر 
  بـــالنحرر مـــن النبعيـــة للـــروم ممـــا يهـــدد بالق ـــام علـــى الن ـــو 

  ويقود هـ ه القبائـي للنحـالف الروماني الحقا  ي ه ه المنطقة
  كقـوة  ـاربة  ـي الج يـرة همم  المسلمين الـ ين  ر ـوا  ن سـ

ل ا كانت  كرة الق ام على المسلمين ن رأ ن سـها ك ـرورة 
  لـــ ا لـــم نم ـــي علـــى معلـــى قيصـــر ونـــ داد  لحاحـــا كـــي يـــو 

معركــة م نــة عــام واحــد حنــى بــد  قيصــر بنجهيــ  جــيش مــن 
الرومــان وقبائــي العــرل النابعــة لهــم وصوصــا غســان وينهيــع 

د ت  وبــار هــ ا الح ــد للق ــام علــى الدولــة انســالمية وقــد بــ
المعــادل نصــي  لــى المدينــة ونقــأ م ــاج  المســلمين  هــم 

ـــر  ـــاغنهم جـــيش ال   وم وغســـانينوقعـــون  ـــي كـــي لح ـــة  ن يب
ونحــن ننوــوف ملكــا ليحــدث ) حنــى  ن عمــر بــن الوطــال

سـير  لينـا  قـد امـنألت من ملوك غسان  كر لنا انه يريـد  ن ي
ا ـنب  : قـاي  إ ا صاحبي األنصارل يدق البـال  صدورنا منه
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د مــن  لــك اعنــ ي بــي   ــ : قــاي  جــام الغســاني : قلــت  ا ــنب
  (1).(رسوي اهلل   واجه

وحمــي النجــار األقبــاط القــادمون بال يــت مــن ال ــام  لــى 
المدينة  ن قيصر جم  جي ا كبيـرا قوامـه  ربعـون  لـف مقانـي 
ســلم قيادنــه لع ــيم مــن ع مــامهم    ــا ة للقبائــي المننصــرة 

 من العرل.
وصعوبة صعوبة  عداد الجيش انسالمي ونهيئنه ورغم 

   ال انــــه وبالمقابــــي لــــي  مــــن المســــير بــــه  لــــى حــــدود الــــروم
الحكمــة انن ــار الجــيش الرومــاني وهــو يجــول الج يــرة حنــى 
يصـــي المدينـــة ألن  مـــرا كهـــ ا ســـيوق  الوالنيـــة النـــي انســـحقت 

ــــــا ومــــــا ــــــاق قريب ــــــوس الن    حيــــــث  اي لهــــــا جــــــ ور   ــــــا ة لق
المسـلمين  ن هـاجمهم الـروم ممـا يجعـي  سي ـربون مجنمعـين

   ن ي   كي كما ة ومحاطين بعكالر من عدو المسلمين بين
علــى المســلمين كــي  نوحــانهم وغــ وانهم وي ــي  جهــد ســنين 

 من البنام والقناي والصراف لبنام دولة انسالم .
                                                 

 .4611برقم  4/1867ي مر اة   واجك بال نبنغ  البوارل   (1)
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 ال  ن  علـــــن بالمســـــلمين    مـــــا كـــــان مـــــن رســـــوي اهلل
يكنــي عــن وجهنــه حــين   انالنهيــ  للمســير لقنــاي الــروم  وكــ

   مـــا  ـــي هـــ ه الغـــ وة  قـــد صـــر  بجهـــة المســـير ينهيـــع للغـــ و
حنى يهيئ المسلمون   م قة المسيربسبل بعد مكان القناي و 

  . ه ه المسيرة ويعو  كي منهم عدنه ما يل م لمالي
 نسابق المسلمون بالنجه  للمسير والقناي لصـد الوطـر 

ت القبائي والبطون نهبط عن بالدهم واعالما لراية الحق و و 
 لى المدينة من كي صول  ولـم ينولـف  ال الـ ين  ـي قلـوبهم 

ال الالالــة ن ــر    وبلــ  نول ــوا الــم نــابوا  نــال اهلل علــيهممــرأ وا 
األمر بال ع ام والعج ة ومـن  قعـدنهم الن قـة عـن الوـروي  ن 
يبكـــوا  ـــوقا  لـــى الجهـــاد وحســـرة علـــى  ن ال يكونـــوا بصـــحبة 

 ون  ي سبيي اهلل .يقانل  رسوي اهلل
علـــــى نجهيـــــ  الجـــــيش الموســـــرين   وحـــــث رســـــوي اهلل

عانــة المعســرين ويــر  وكــان     نقــدم كــي بمــا مكنــه اهلل مــنوا 
 ي   كي ما يملـك بـين يـدل رسـوي    بو بكر الصديق سباقا

وعالمـــــان نصـــــدق الـــــم   ويجـــــيم عمـــــر بنصـــــف مالـــــه   اهلل
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نصدق حنـى بلغـت صـدقنه نسـعمائة بعيـر ومائـة  ـر  و لـف 
وينـــوالى المســـلمون يـــد عون   ينـــار نالرهـــا  ـــي حجـــر النبـــيد

  وكـان لكونـهالصدقات  حنى ال قـرام نصـدقوا بالقليـي الـ ل يم
 . للنسام نصيل من انن اق ابنغام مر اة اهلل

  وكــان لجــيش يــوم الومــي   ــماال يريــد نبــوكونحــرك ا
لـــم يســـبق  ن اجنمـــ  للمســـلمين ماللـــه  ولـــم يكـــن  جي ـــا كبيـــرا
  و كلـوا ن المانية ع ـر رجـال يعنقبـون بعيـرا كا  نجهي ه كامال

 من جوعهم  وراق ال جر .
و ي بعأ الطريق ا ند بـالجيش العطـش    ـكوا  لـى )

ــــعم رســــوي اهلل  ــــدعا اهلل  جــــامت ســــحابة   طرت عط ــــهم  
  (1).حنى ارنوس الجيش وحملوا معهم(
ليلـة ريـب نهـل علـيكم ال :و ي الطريق قاي رسوي اهلل 

   مــن كــان لــه بعيــر  لي ــد عقالــه   حــد مــنكم  ــديدة  ــال يقــم

                                                 

 . 5/115والسيرة البن ه ام   1/181 ن ر ناريم الطبرل  (1)
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 حملنـه الـريب حنــى  لقنـه بجبلــي  هبـت ريـب  ــديدة  قـام رجــي 
 (1). طي

ـــام اســـنراحة الجـــيشو ـــي )  ـــلات   بعـــأ الطريـــق و الن
   قـاي رجـي مـن  وري الصحابة يبحالون عنهـا ناقة رسوي اهلل

ين اسمه  يد بن اللصيت القينقاعي:  لي  محمـد يـ عم المنا ق
وهو ال يدرل  ين ناقنهف  قـاي   نبي  ويوبركم عن السمام نه 

 هددذا محمددد يدد هم اندده يخبددركم :)هن روددال قددال :رسـوي اهلل 
واهلل ال أهلدم هال مدا ؟ واندي ب مر السما  وال يدِر أين ناقتده
وهي فدي هدذا الدوادِ فدي  تهلمني اهللت وقد دلني اهلل هليأا

طلقوا حتدد  فددان تكددذا وكددذا قددد حبسدتأا َددورة ب مامأدداَدعب 
 (1) .(  هبوا  جاموا بها (ت توني بأا

لمـــــا كانـــــت نبـــــوك  وممـــــا  ورده  بـــــو ســـــعيد الوـــــدرل 
  صال النا  مجاعة  قالوا: يا رسوي اهلل لو   نت لنا   بحنا

                                                 

ودالئــــي   1311بــــرقم   4/1785جــــ ات النبــــي بــــال مع  مســــلم (1)
 . 111برقم  1/171النبوة لألصبهاني 

 . 5/115السيرة النبوية البن ه ام  (1)
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 :اهلل          قاي لهم رسوي   عكلنا و دمنا نوا حنا) بلنا( 
قـــي  لـــوا: يـــا رســـوي اهلل  نهـــم  ن  ع جـــام عمـــر  قـــاي )ا علـــوا(

ب  ــي   وادهــم الــم . ولكــن ادعهـم ال هر)انبـي النــي نحملهــم(
   دعا رسـوي اهلل ادف لهم بالبركة  لعي اهلل  ن يجعي  ي  لك

وادهــم   الــم دعــاهم ب  ــي     بســطه -بســاط مــن جلــد -بنطــ 
  واآلوـر بكـف النمـر واآلوـر  جعي الرجـي يجـيم بكـف الـ رة

  الــم اجنمــ  علــى النطــ   ــي  لــك  ــيم يســيربالكســرة حنــى 
 عوــ وا مــن )وــ وا  ــي  وعيــنكم(  :الــم قــاي  دعــا عليــه بالبركــة
و كلــوا   نركــوا مــن المعســكر وعــام  ال ملئــوه وعيــنهم حنــى مــا 

)أَدأد  :   قـاي رسـوي اهللحنى  بعوا  و  ـلت منـه   ـلة
أمددا هبددد ت ال يلقدد  اهلل بال الدده هال اهلل وأنددي رسددول اهلل أن

 (1).( ير َا  فتحوب هنه الونة
نــ ي الجــيش انســالمي بنبــوك وهــو  :رف تبددو فددي أ -

مســنعد للقــام العــدو منغلبــين علــى قلــة الــ اد والمئونــة بمحبــنهم 
                                                 

بـــال الـــدليي علـــى  ن مـــن مـــات علـــى النوحيـــد دوـــي الجنـــة   مســـلم (1)
 . 6530برقم 14/465وصحيب ابن حبان   17برقم  1/56
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  الـــم  لـــي  ده لهـــم مـــن ع ـــيم عطائـــه وهـــو الكـــريمهلل ومـــا  عـــ
ف سي الجوف والعطش والبعد عن األهـيما ين  بصحبة النبي

  ليست محبنه  اد العا قين .
 وــ هم الرعــل  لــم  مــا الرومــان ومــن نحــالف معهــم  قــد 

يجنرئوا على النقدم   ن رقوا داوي بالدهـم   كـان لـ لك  حسـن 
  ن العسـكرية داوـي الج يـرة ووارجهـااألالر  ي سمعة المسـلمي

 وبما ي وق ما كانوا سيحصلون عليه لو النقى الجي ان .
بنبــوك ع ــرين يومــا يرهــل العــدو   ومكــث رســوي اهلل

ئـــي النـــي نعمـــي لصـــالب ويســـنقبي الو ـــود  بعـــد  ن  يقنـــت القبا
  علـــى ســـادنهم القـــدمام قـــد  ـــات  وانـــهالرومـــان  ن اعنمـــادهم 

  انقلبوا لصالب المسلمين .
 عقد حكام المدن  ي  طراف ال ام معاهـدات صـلب مـ  

ــــي ــــه هــــدايا   النب ــــك  يل ــــد  رســــي مل ــــة   ق ــــ  الج ي ــــروا د  وآال
  وك لك  عي  كيـدر ملـك دومـة وصالحه على الج ية للنبي

معاهــدات لكــي مــن  هــي جربــام   ل رســوي اهللالجنــدي وكنــ
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و  ر  و هي مقنا ي دون بموجبهـا الج يـة كـي عـام ويو ـعون 
 لسلطان المسلمين .

وقــد قــادت هــ ه المعاهــدات  لــى نــعمين الحــدود ال ــمالية 
نهام السيطرة الرومانية على ه ه المنـاطق  للدولة انسالمية وا 

 طان الروم...ونحرير قبائلها من  ي الو وف والنبعية لسل
 لـــــى  يجـــــاد  اصـــــي بـــــين  و دت سياســــة النبـــــي هـــــ ه 

المسلمين وبين الروم بعمارات ندين للرسوي بالطاعة ونو ـ  
لحكم المسلمين  صـبحت  يمـا بعـد نقـاط ارنكـا  سـهلت مهمـة 
الجيوش انسالمية  ي ال نوحات ون ر انسالم  وعـاد رسـوي 

  ح  ـــــهلـــــى المدينـــــة يح هـــــم نصـــــر اهلل و ومـــــن معـــــه    اهلل
 واسنغرقت ه ه الغ وة ومسين يوما .

وكــان لهــ ه الغــ وة  الرهــا  ــي ن ــو   هــي ج يــرة العــرل 
  وارن عــت ســالم وهيمننــه علــى  رجــام الج يــرة عحســوا بقــوة ان

معنويات المسلمين  واننهت م  انهيار الن ـو  الرومـاني آمـاي 
المنا قين و هي الك ـر وقـد  مـر اهلل بالن ـديد علـيهم  نهـى عـن 
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وي صـــدقانهم  و الصـــالة علـــيهم  و االســـنغ ار لهـــم  و مـــر قبـــ
 .بهدم وكر ننمرهم ال ل سموه مسجدا

 
بنـــى المنــــا قون مســـجدا بقبــــام  :هددددم مسددددود ضدددرار -

 ــرارا ون ريقــا بــين المســلمين ووكــرا لمــن حــارل اهلل ورســوله 
ـــوا مـــن رســـوي اهلل ـــه عنـــد   وطلب وروجـــه  ن يصـــلي لهـــم  ي

 لما  رجعه اهلل مـن نبـوك وكـان   للغ وة  عرجعهم لحين عودنه
بينـــه والمدينـــة يـــوم  و بعـــأ يـــوم نـــ ي جبريـــي األمـــين يوبـــر 

ـــــعمر المســـــجد  بعـــــث رســـــوي  النبـــــي اهلل مـــــن يهدمـــــه   ب
   ويحرقه.

 : نظرة هل  الغ واٍ -
وسراياه وبعواله   ا حللت و همـت و ـق   غ وات النبي

 قـــوانين الحـــرول وول يانهـــا وآالارهـــا نقـــود ب ـــكي وا ـــب لكـــون
دادا  ع م قائد عسـكرل عر نـه الـدنيا و كالـر القـادة سـ  النبي

   لـــم يقـــم  بـــعل غـــ وة  ال  ن و عمقهـــم  راســـة و طنـــة ونيق ـــا
نكون  صول و نجب نصرف  ـي وقنهـا وبمـا نقن ـيه الحكمـة 
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والحــــ م وال ــــجاعة ونعبــــر عــــن  هــــم دقيــــق ور يــــة صــــحيحة 
 لمسار األحداث واونيار ألمالي الحلوي .

ان   ســـلوبه األمالــي مـــن حيـــث النعبئـــة و ــي القنـــاي كـــ -
نباف  سلول السرية  ي   لنعيين على المراك  انسنرانيجيةوا وا 

اغنــــــة  ــــــي القنــــــاي  واحــــــنالي    ــــــي المواقــــــ  النحــــــرك والمب
   كــان  ســلوبه واونيــار    ــي وطــة ندارة القنــاي  و صــوبها

ـــدنيا  ـــي منميـــ  بقيـــادة و ـــق  ســـلول  ريـــ د غيـــر مـــا عر نـــه ال
 و   حنـــين و حـــد    ـــعف   ـــراد مـــن الجـــيش ـــي    مـــا القـــادة

معصـــية بعـــأ   ـــراده وعـــدم النـــ امهم بـــاألوامر وبالنعليمـــات 
 قادت  لى ما حصي حينها .

نين الغــ ونين عنــد ه يمــة  ــي هــا  وقــد نجلــت عبقرينــه
عــــدم نمكــــين العــــدو مــــن    البانــــه  والحكمــــة ال ــــ ة بالمســــلمين

ــــل اث و   ونغييــــر مجــــرس األحــــدنحقيــــق  هدا ــــه   ــــي  حــــد قل
مـة مـن رغم مـا ننركـه نلـك اله ي  اله يمة  لى نصر  ي حنين

ريـة منقطعـة ننمـان عـن عبق   الر ساحق على  عصـال القـادة
 .الن ير
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   مــــا مــــن ن حيــــث اندارة والقيــــادة العســــكريةهــــ ا مــــ -
حيث الننـائج  قـد اسـنطاف بهـ ه الغـ وات  ـرأ األمـن وبسـط 

ط ــــام ال ننــــة وكســــر  ــــوكة الــــوالنيين وجــــر  هم  لــــى الســــالم وا 
 المصالحة والسالم ونبلي  الرسالة  لى النا .

ومــــن حيــــث األســــبال  كانــــت الغــــ وات لــــد   وطــــر  -
   و لنعديـل  رادوا الق ام على دولة انسـالم الم ركين ال ين

  على قناي المسلمين وناق ـي العهـود هي الغدر المحر ين 
ـــين النبـــي ـــون ب ـــ ين يحول ـــاي  هـــي الباطـــي ال ونبليـــ     و لقن

   كان األصي والمـراد هـو نبليـ  رسـالة اهلل  لـى عبـاده الةالرس
   قنـــاي يك ـــروبعـــدها  مـــن  ـــام مـــنهم  ن يـــ من ومـــن  ـــام  ل

لنبليــ  الــدعوة لكنــه لــم يجبــر  حــد علــى الــدووي  ــي  النبــي
 انسالم .

ومن المار ه ه الغـ وات  نهـا ولقـت نوبـة مـن القـادة  - 
م  لــى كــي حملــوا رســالة انســال  ننلمــ ت  ــي مدرســة النبــي

الدنيا ون وقوا بإدارة العمليات القنالية والنوطيط للحـرول  ـد 
جيوش الروم وال ر  وسواهم ممن منعهم من  يصاي الرسـالة 
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 لى النا  ونبلي  الهدل الرباني  لـى الولـق رغـم  سـلول نلـك 
عــــــدد والعــــــدة وعمــــــق وبرنهــــــا الجيــــــوش المنميــــــ  ون وقهــــــا بال

 .العسكرية
السائدة قـديما مـن قنـي ونوريـل  غاية القناي  وغيار -

  اســنيالم علــى األمــواي ون ــر ال ســادوهنــك حرمــات والــارات و 
ـــــد اف عـــــن حقـــــوقهم ـــــي  المسن ـــــع ين وال ـــــى جهـــــاد لنول   ل

  كـــان نقـــال للقنـــاي مـــن ونطهيـــر األرأ مـــن الغـــدر والويانـــة
 ســبال دنيويــة نقــوم علــى الطمــ  والغــدر  لــى قنــاي مــن  جــي 

عـــدي والمســـاواة  لـــ لك و ـــ    ســـبال  لهيـــة لنطبيـــق الويـــر وال
   يبنـدئ الجـيش  ة للقناي ال يسـمب بـالوروي عليهـاقواعد  ري

  الـم ال غلـو ى انسالم ونرغيبهم بما عند اهللبدعوة األعدام  ل
وال غــدر وال نماليــي وال قنــي لوليــد  و  ــيم  و امــر ة  و  هــالك 
للحـــــرث  و النســـــي وال قنـــــي مـــــدبر  و  ســـــير   األســـــا   ـــــي 

ق  ا ــــلة ومالــــي ومبــــادئ ويــــر مجنمــــ  بــــعوال انســــالم بنــــام
معــــالي األوــــالق ينحلــــى بهــــا المســــلمون  ــــي الســــلم ورحمــــة و 
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  األســا  ولــق  نســان يــ من بــاهلل القنــاي و ــي كــي ال ــروفو 
 (1).ويصن  للنا  ويرا(

 بعد اننهام الصراف بـين النبـي :قدوم الوفود للبيعة -
رسـوي    بد ت قبائي العـرل ننوا ـد علـىوقريش وبعد  نب مكة

مبايعـــة ومعلنـــة دوولهـــا  ـــي انســـالم طائعـــة هلل  كـــان   اهلل
جيش المسلمين  ي نبوك الالالـين  لـف مقانـي وبعـد عـام واحـد 

 من  نب مكة .
 وقد نكاالرت الو ود بعد غ وة نبوك .

ر األحمـر  لـى  امندت الدولة انسالمية من ساحي البحـ
   ومـن منــاطق جنــول األردن وم ــارفسـاحي الولــيج العربــي

 ال ام  لى سواحي اليمن وعمان .
يدير   ون البالد  يرسي الدعاة وينصال   ورا  النبي

 الوالة ويو ر ما نحناجه البالد من النن يم .
مـــن ســـبعين و ـــدا  وقـــد بلغـــت الو ـــود المبايعـــة مـــا يقـــرل

 .  واجا  ي دين اهلل ..وكان دووال للنا .يمالي قبائي العرل
                                                 

 . 417 – 415    ن ر الرحيق المونوم (1)
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 :من أحداث العام التاسع -
  النجا ــي  صـــحمة وقــد صـــلى عليــه رســـوي اهلل و ــاة

 صالة الغائل .
نـــت رســـوي اهلل  وجـــة و ـــاة  م كلالـــوم ر ـــي اهلل عنهـــا ب

 .عالمان بن ع ان
 و اة ر   المنا قين عبد اهلل بن  بي بن سلوي .

 :السنة العاَرة للأورة 
بالقيــام بععبــام   لنبيــه  عنــدما نــ ي النكليــف مــن اهلل

  و ـي  قـام قدم ف ندذر()و (لليدل هال قلديال)قدم ا الدعوة  لـى اهلل
لى عانقه عـلم األمانـة قائما  كالر من ع رين عاما يحمي ع

  عــــلم الب ــــرية كلهــــا وعــــلم العقيــــدة كلهــــا وعــــلم الكبــــرس
 الك ا  والجهاد  ي ميادين  نى .

حمــــي  عبـــــام الك ـــــا   ــــي ميـــــدان ال ـــــمير الب ـــــرل  -
ال ـــهوات ارق  ـــي  وهـــام الجاهليـــة ونصـــورانها  والمكبـــي بالغـــ

  حنــــى ولــــ  هــــ ا ال ــــمير  ــــي بعــــأ صــــحابنه و غاللهــــا
  عا وا  ي دنيا النور والقرل من اهلل منقلبين  ي رحمنه .
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عمد  لى معارك منالحقة  ي ميدان جديـد مـ   عـدام  -
  مـ  السـاعين  المنعلبين عليها وعلـى المـ منينالدعوة  لى اهلل

ي الع ــيم  لـى قنـي هــ ه الغرسـة ال كيــة وعلـى هـدم هــ ا النمـو 
 من البنام  ي صور الصحابة .

ولـــم يكـــد ي ـــر  مـــن معـــارك الج يـــرة مـــ   هـــي ال ـــر  -
كــــان   المبــــارك لإلنســــان والمجنمــــ  الجديــــدوحمايــــة النمــــو ي 

دولــــــة الجديــــــدة مــــــن نوومهــــــا الرومــــــان ينهيئــــــون للــــــبطش بال
 .ال مالية
  معركــــة  النــــام  لــــك لــــم نكــــن المعركــــة األولــــىو ــــي  -

اوــي الــن   الب ــرية قــد اننهــت   ــي   محاربــة ال ــر ونوا عــه د
ــــى دنيــــا  ــــام بهــــا  ل ــــر الن ــــو  ونصــــ ينها واالرنق ــــي لنطهي يقان
الر ـــوان والقبـــوي  كـــان مدرســـة دائمـــة العمـــي لنوـــريج  هـــي 

كـــــان همـــــه  ن يبنـــــي اننســـــان المـــــ من  الصـــــال  وانيمـــــان.
 اننسان العابد ال ل ال نالقله ال هوات.

ين كان يعـاني يقاني  ي كي ه ه المياد  وحين كان- 
ـــه ـــدنيا مقبلـــة علي   وهـــو يجهـــد ويكابـــد  ـــ ف مـــن العـــيش وال
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ن والراحــة  كــان والمســلمون يســنروحون مــن حولــه  ــالي األمــ
 ـي   و ـي صـبر جميـي علـى هـ ا كلـه و  ي نصل ونعل دائم

ونبنـي  ليـه كمـا   ونرنيي للقـرآن  قيام لليي وعبادة لربه مسنمرة
  مره  ن ي عي .

ين عامـــا وهــو م ـــطل   ــر وكــان طــواي  كالـــر مــن ع -
  مــا كــان يلهيــه  ــعن عــن  ــعن  حنــى نجحــت بععبــام الجهــاد

.  قـد دانـت الج يـرة  ي كي الميادين وبما يحير العقويالدعوة 
ـــة وك ـــت الجاهلي ونـــردد صـــوت   ســـرت األصـــنامبانســـالم و ال

ونوجـــه القـــراآم بكـــي   اآل ان للصـــلوات عبـــر   ـــام الصـــحرام
 ن النا   حكامه.   انجاه ينلون آيات الكنال ويعلمو 

ونوحـــدت ال ـــعول والقبائـــي المننـــاالرة ووـــري النـــا  مـــن 
ل ال لم وصار الكـي  وـوان عبادة العباد  لى عبادة اهلل وحور 

منماللـــون بعحكامـــه ين ـــر اهلل  ـــوقهم رايـــات المحبـــة   منحـــابون
. جاهليــة  ــال   ــي ألحــد  ال بــالنقوسوقــد   هــل عــنهم قــيم ال

الــــارات  لــــى محبــــة وننــــا   ونحــــوي قنــــاي األمــــ  والســــبي وال
 للوصوي  لى اهلل وال و  بر اه .
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ونحولت الج يـرة  لـى نه ـة مباركـة ومنـار للح ـارة  -
ي ــــ  علــــى العــــالم لــــيول  رو  الب ــــر مــــن الــــوهم والورا ــــة 
ـــــي  ومـــــن  ـــــوارق الطبقـــــات  ـــــرق وال ســـــاد والنحل ـــــة وال والعبودي

والســــــلطة وقهــــــر اننســـــــان  واســــــنبداد الحكــــــام و هــــــي الن ــــــو 
   ب ـــــرت ببنـــــام العــــــالم علـــــى  ســـــ  مـــــن الع ــــــة دهواســـــنعبا

والعدالـــة والكرامـــة وااليجابيـــة والبنـــام والحريـــة والالقـــة وانيمـــان 
  (1).ونرقية الحياة

الــــ ل نــــواي اهلل هامنــــه بســــيادة    لقـــد نجــــب رســــوي اهلل
ى األولين واآلورين  ي كي نلـك الميـادين ونجـب  ـوق مـا ينمنـ

 يمكـــن  ن ينصـــور    ـــال ل مـــن الع مـــام لن ســـه مـــن النجـــا 
وما ارنقت  ليه الب ـرية    حد ما عانى وما صن  رسوي اهلل

من وير ورقي حين كان يقاني ليبني   جـ اه اهلل عنـا  ـوق مـا 
     وكما يليق بكرم اهلل .وكما يريد  نريد

 دينه الحنيف وبما بل  بعد  ن ن ر اهلل :حوة الودا  -
يحــ   ة كــان النبــيواســنقرت دعــائم الدولــة انســالمي بــه النبــي

                                                 

 . 440   431   ن ر الرحيق المونوم  (1)



 173 

  و اك ما نحسه من قوله لمعا   ن مقامه  ي الدنيا لن يطوي
  هسدد  أن ال ت اندديددا معدداذ) بــن جبــي وهــو يغــادر  لــى الــيمن

 (1) .(تمر بمسودِ وقبِر ت ولعل  أنتلقاني بعد هامي هذا
علــى الحــج  و علــم النــا  انــه حــاي    عــ م رســوي اهلل

ع ـر للوـروي معـه   هر  ل القعدة سنة  و لك  ي   نجه وا
ـــ لك مـــن حـــوي المدينـــة    قـــدموا يريـــدون الحـــج معـــه وســـم  ب

يــه  كــانوا مــن بــين يد  ووا ــاه  ــي الطريــق والئــق ال يحصــون
ووــري مــن مــد البصــر  )  ومــن ول ــه وعــن يمينــه وعــن  ــماله

  عـــــد ال هـــــر لومـــــ  بقـــــين مـــــن  ل القعـــــدةالمدينـــــة نهـــــارا ب
ســننه الــم ســار ووطـبهم وطبــة علمهــم  يهــا انحــرام وواجبانــه و 

  (1) .(وهو يلبي
. وكان ه ا  باحة للعمرة لحج والعمرةبين ا   وقد جم 
  ي  يام الحج .

                                                 

 1/610ومـــوارد ال مـــنن   647بـــرقم  1/414صـــحيب ابـــن حبـــان  (1)
 . 1504برقم 

 . 870    عرأ وقائ  ونحليي  حداث  السيرة النبوية (1)
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  و ناسك الحج وعلم المسلمين المناسـكم   دس النبي
 وطبـة بليغـة  علمهـم  ي منى يوم النحر وطل رسوي اهلل 

و مر بالسم    بحرمة يوم النحر و  له عند اهلل  وحرمة مكة
يرجعـوا  لمـن قـادهم بكنـال اهلل وسـنة نبيـه و مـرهم  الوالطاعة 

 :وممــا جــام  ــي الوطبــة عــن  بــي بكــرة  بعــده ك ــارا ينقــانلون
ت ئته يوم خلق اهلل السدمواٍ واُرفهن ال مان استدار كأي)

السنة اثنا هَدر َدأرا منأدا أربعدة حدرم ثدالث متواليداٍ ذو 
 وروب مضدر الدذِ بدين ومدادِ القعدة وذو الحوة والمحرم

عبان    سـكت حنـى وله  علمقلنا اهلل ورس ت أِ َأر هذا؟(َو
قلنــا  ()ألددي  ذا الحوددة : ننــا  نــه سيســميه بغيــر اســمه قــاي

قلنــا اهلل ورســوله  علــم  ســكت حنــى  ()أِ بلددد هددذا :بلــى  قــاي
قلنــا  أليسددٍ البلدددة ؟():  ننــا انــه سيســميه بغيــر اســمه قــاي

علم  سكت حنى قلنا اهلل ورسوله   )ف ِ يوم هذا؟( :قاي  بلى
  قلنــا بلــى ()ألددي  يددوم النحددر: قلنــا سيســميه بغيــر اســمه قــاي

)فان دما كم هليكم حرام كحرمة يومكم هدذا فدي بلددكم  :قـاي
ت وستلقون ربكم فيسد لكم هدن أهمدالكمهذا في َأركم هذات 
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أال فددال تروعددوا بعدددِ ضددالال يضددرب بعضددكم رقدداب بعددفت 
أن يكدون أوهد   فليبلغ الَاهد الغائب فلعل بعف من يبلغه

 (1) .ت أال هل بلغٍ(هل بلغٍ أال تله من بعف من سمعه
لــة الجهــاد ولمـا ق ــى مناســكه عــاد  لـى المدينــة ليــنم رح

 .والبنام ون ر دين اهلل
 السنة الحادية هَرة للأورة:

 قــد   وهــي آوــر بعالــة للنبــي بعددث أسددامة بددن  يددد: -
ــــة  ــــرل انســــالم  جــــامت   معــــن الرومــــان ب لمهــــم ومحاول

را ــــي النــــي وبــــار نحمــــي قــــنلهم لكــــي مــــن  ســــلم  ــــي األاأل
ولكــي ال ن ــعر القبائــي ال ــاربين علــى الحــدود مــ    يحنلوهــا

الرومـان بعنهــا نحـت رحمــة الـروم ومــن  جـي  عــادة الالقـة لهــ ه 
  جــــي نعديــــل الــــروم جهــــ  رســــوي اهلل القبائــــي بانســــالم ومــــن

ــــر عليــــه  ســــامة بــــن  يــــد جي ــــا كبيــــرا  ــــم    ــــي صــــ ر واما

                                                 

  ومســلم بــال 4144بــرقم  4/1511بــال حجــة الــوداف   البوــارل (1)
 .1671برقم 3/1305نغلي  نحريم الدمام واألعراأ واألمواي 
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ين األولــــين و مــــرهم بالنوجــــه  لــــى ال ــــام و ن يــــوطئ المهــــاجر 
 الويي نووم البلقام والداروم من  رأ  لسطين .

حنى ورجوا ون لـوا علـى بعـد   وانن م النا   ي الجيش
  رســــم مــــن المدينــــة  ال  ن األوبــــار حــــوي مــــرأ رســــوي اهلل

  .  جبرنهم على النريث واالنن ار
ل اننقاله  لـى قر  اسن عر النبي الكريم :طالئع الفراق -

قـــرل ربـــه وبـــان  لـــك مـــن بعـــأ نصـــر ات اســـنلمنها قلـــول 
بعـــأ الصـــحابة الـــ ين  همـــوا النلـــويب والنلمـــيب وان ـــارة  ـــي 

 بعأ اآليات واألحاديث واألحداث .
)خدذوا هندي مناسدككم لعلدي  :   ي حجة الـوداف قـاي
 (1) .ال ألقاكم بعد هامي هذا(
ـــة قـــاي  ـــوم عر  ال أدِر  أيأدددا الندددا  هندددي واهلل) :وي

 (1) .(ا بمكاني هذالعلي ال ألقاكم بعد يومي هذ

                                                 

 . 4016برقم  1/415السنن الكبرس  (1)
   .117برقم  1/86سنن الدارمي  (1)
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معـــا  بـــن جبـــي  ـــي  هابـــه  لـــى الـــيمن    وحـــين ودف
ت   هسدد  أن ال تلقدداني بعددد هددامي هددذايددا معدداذ اندد) :قــاي

)  (1).فبك  معاذ  ولعل  أن تمر بمسودِ وقبِر
 واسـط  هذا وا  نصدر اهلل والفدت  ...() كما  ن ن وي

 (1). انه الوداف  سوي اهلل يام الن ريق  عرف ر 

 وك لك  هم الصحابة  ن ه ا نعي النبي .
 لــى  حــد  صــلى علــى   و ــي  وائــي صــ ر وــري النبــي

ال ــهدام كــالمودف لألحيــام واألمــوات الــم انصــرف  لــى المنبــر 
حدوف وان هرضده كمدا بدين  يلدة هني فرطكم هلد  ال) : قـاي

 هني لسدٍ أخَد  هلديكم أن تَدركوا بعددِت ولكندي تووحفة
أخَدد  هلدديكم الدددنيا أن تنافسددوا فيأددا وتقتتلددوا فتألكددوا كمددا 

                                                 

 1/610ومـــوارد ال مـــنن   647بـــرقم  1/414صـــحيب ابـــن حبـــان  (1)
 . 1504برقم 

 . 8/6البداية والنهاية  (1)
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 -راول الحـديث  -يقـوي عقبـة بـن عـامر هل  من كان قبلكم(
 (1).على المنبر   كانت آور ما ر يت رسوي اهلل
)هندددي فدددرطكمت واندددي َدددأيد  :و ـــي روايـــة البوـــارل قـــاي

وانددي أهطيددٍ  توانددي واهلل ُنظددر هلدد  حوضددي اْلن تهلدديكم
ائن اُرف واندددي مدددا أخددداف أن تَدددركوا بعددددِ مفددداتي  خددد  

 (1) .لكني أخاف هليكم أن تنافسوا فيأا(و 
)السددددالم  :ووــــري ليلــــة  لــــى البقيــــ   اســــنغ ر لهــــم وقــــاي

ت لو تعلمون ليأن لكم ما أصبحتم فيه ل البقيعتهليكم يا أه
الليل المظلم يتبدع أولأدا  ما نواكم اهلل منه أقبلٍ فتن كقطع

 .(3) خرها(
هبدد خي در  اهلل أن ي تيده  هدرة ) :ابه  قـايووطل بعصح

ى  بكـى  بـو بكـر وبكـ (نيا وبين ما هند  فاختار مدا هندد الد
                                                 

 .1116برقم  4/1716وص انه  بال  البات حوأ رآه   مسلم (1)
 . 3857برقم  4/1418 بال  حد جبي يحبنا ونحبه  البوارل (1)
    ومجمــ  ال وائــد4383بــرقم  3/57المســندرك علــى الصــحيحين  (3)

 . 1/14بين الدنيا واآلورة  بال نوييره 
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ـــا و مهاننـــا ـــاي  ـــديناك بنبائن و المويـــر    كـــان رســـوي اهلل هـــ ق
مدددن  )هن  :   وقـــاي رســـوي اهللوكـــان  بـــو بكـــر  علمنـــا بـــه

النددا  هلددي  فددي مالدده وصددحبته أبددو بكددر ولددو كنددٍ متخددذا 
تال يبقدين اإلسدالمخذٍ أبدو بكدر خلديال ولكدن اخدو ة خليال الت

 (1) .(في المسود خوخة هال خوخة أبي بكر
 اطمـــة   وعــن  م المـــ منين عائ ـــة قالــت دعـــا النبـــي 

عليها السالم  ي  كواه ال ل قـبأ  يـه  سـارها ب ـيم  بكـت 
الــم ســارها ب ــيم   ــحكت  ســعلناها عــن  لــك  قالــت ســارني 

 ل نـــو ي  يـــه  بكيـــت الـــم  ن يقـــبأ  ـــي وجعـــه الـــ النبـــي 
 (1).سارني  عوبرني  ني  وي  هي بينه ينبعه   حكت

 ـي اليـوم الناسـ  والع ـرين مـن  ـهر  :بداية المدرف -
 ـهد رسـوي  -وكـان يـوم االالنـين  -( للهجـرة 11ص ر سـنة )

 وـ ه  -وهـو  ـي الطريـق -جنا ة  ي البقي   لمـا رجـ   اهلل 
كـــانوا يجـــدون صـــداف  ـــي ر ســـه وانقـــدت الحـــرارة حنـــى  نهـــم 

                                                 

 . 138برقم  4/1854كنال   ائي الصحابة   مسلم (1)
 . 4170برقم   4/1611بال مرأ النبي وو انه   البوارل (1)
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ســـورنها  ـــوق العصـــابة النـــي نعصـــل بهـــا ر ســـه. وقـــد صـــلى 
  وجميـ   يـام مر ـه ( يومـا11بالنا  وهو مـريأ ) النبي

 ( يوما .14(  و )13كانت )
: دولـت علـى رسـوي يقـوي  وعن عبـد اهلل بـن مسـعود

رســـوي اهلل  انـــك لنوعـــك وعكـــا وهـــو يوعـــك  قلـــت يـــا  اهلل  
قلدٍ  (مدا يوهد  رودالن مدنكمودل هندي أوهد  ك)أ :  قاي ديدا

أول ذل  كدذل  مدا مدن مسدلم يصديب ) :ذل  ب ن ل  أورين قال
بأددا سدديئاته كمددا تحددط أذى َددوكة فمددا فوقأددا هال كفددر اهلل 

 (1) .(الَورة ورقأا
)أيددن  المــرأ  جعــي يســعي   واجــه والقــي رســوي اهلل 

  همــن مــراده   ــع ن لــه يكــون حيــث  أنددا  دددا؟ أيددن أنددا  دددا؟(
ال  ـي بـن عبـا  وعلـي   لى عائ ة يم ي بـين اننقي    ام

  عاصــبا ر ســه نوــط قــدماه حنــى دوــي بينهــا بــن  بــي طالــل
 .  ق ى عندها آور  سبوف من حيانه 

                                                 

ام الــــــم األوي  ــــــاألوي  بــــــال   ــــــد النــــــا  بــــــالم األنبيــــــ  البوــــــارل (1)
 . 5314برقم   5/1131
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  انقـدت ويوم األربعام قبي الو ـاة بعيـام اُيام اُخيرة: -
الحــرارة  ــي بدنــه وا ــند بـــه الوجــ  نقــوي  م المــ منين عائ ـــة 

) أهريقدددوا هلدددي مدددن  :قـــاي   ر ــي اهلل عنهـــا ا ـــند وجعـــه
ومع وكدا  مدا يَدد بده رأ   -سبع قرب لم تحلل أوكيتأن 

مـا -   عقعـدناه  ـي مو ـل لعلي أهأد هل  الندا ( -القربة
  الـم ط قنـا نصـل عليـه لح صة  وي النبـي -يغسي به الاليال

حنـى ط ـق ي ــير  لينـا بيـده  ن قــد  علـنن الـم وــري  لـى النــا  
 (1)  صلى بهم ووطبهم .

ــــه :وصددددايا خددددر ال - لعددددن اهلل ) : وجــــام  ــــي وطبن
 (1)اليأود اتخذوا قبور أنبيائأم مساود(

توعلدددن قبدددِر وثندددا لعدددن اهلل قومدددا اتخدددذوا قبدددور  )الو
 (3).أنبيا هم مساود(

                                                 

 . 4178برقم  4/1614وو انه  بال مرأ النبي   البوارل (1)
 . 4177برقم  4/1614المصدر السابق  (1)
 . 6681برقم  11/33ومسند  بي يعلى   4/1مجم  ال وائد  (3)
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ٍ ولدددٍ لدده )مددن كندد :الــم عــرأ ن ســه للقصــا   قــاي
ٍ لددده هرضدددا فأدددذا ت ومدددن َدددتمظأدددرا فأدددذا فليسدددتقد منددده

منددده مددداال فأدددذا أخدددذٍ  ت ومدددن كندددٍهرضدددي فليسدددتقد منددده
 (1). (مالي

 الم  وصى باألنصار ويرا
عـــة  يـــام وكـــان يغمـــى بعرب  و ـــي الومـــي  قبـــي و انـــه

 ن ي ارق الدنيا وهو مطمئن  وم   لك  حل  عليه عدة مرات
علـــى  منـــه  ن ال ن ـــي مـــن بعـــده  ـــعراد  ن يكنـــل لهـــم كنابـــا 
م صـــال ليجنمعـــوا عليـــه وال يننـــا عوا   لمـــا اونل واعنـــده عـــدي 

مور الالالـــة  كـــر الـــراول ابـــة  لـــك الكنـــال و وصـــاهم بـــعكن عـــن
  و جيـــ وا  ورجـــوا الم ـــركين مـــن ج يـــرة العـــرل :منهـــا االنـــين

 (1).الو ود بنحو ما كنت  جي هم به

                                                 

 . 1611برقم   3/104المعجم األوسط  (1)
ومســــــلم   1888بــــــرقم  3/1111بــــــال جــــــوائ  الو ــــــد   البوــــــارل (1)

 . 1637برقم  3/1158
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يصـلي بالمسـلمين حنـى   ا   ورغم  دة المرأ كان)
صــلى بالنــا   -قبــي الو ــاة بعربعــة  يــام  -كــان يــوم الومــي 

  وعنـــد الع ـــام  اد القـــي ر ـــالمغـــرل  قـــر   يهـــا بالمرســـالت عا
قالــت عائ ــة   بحيــث لــم يســنط  الوــروي  لــى المســجدمر ـه 

قلنـــا ال يـــا رســـوي اهلل  وهـــم  ()أصدددل  الندددا    قـــاي النبـــي
  علنـــا  ()ضدددعوا لدددي مدددا  فدددي المخضدددب :قـــاي  ينن رونـــك
)أصددل   :  الــم   ــاق  قــاي ــ هل لينــوم  ــعغمي عليــه   اغنســي
لمـرة األولـى مـن االغنسـاي ووق  الانيـا والالالـا مـا وقـ  ا النا (

ــــى  بــــي بكــــر  ن الــــم انغمــــام حينمــــا  راد  ن ينــــوم   عرســــي  ل
 (1).(( صالة 17 صلى  بو بكر نلك األيام )  يصلي بالنا 

ومالي ه ا ورد  ي حديث  م المـ منين عائ ـة  ن رسـوي 
 (1) .()مروا أبا بكر أن يصلي بالنا  :قاي  اهلل

                                                 

 . 441    الرحيق المونوم (1)
والبوــــــارل   418بــــــرقم  1/313بــــــال اســــــنوالف انمــــــام   مســــــلم (1)

 . 633برقم  1/136



 184 

ابر انـه سـم  وقـد  وصـى بحسـن ال ـن بـاهلل  قـد روس جـ
ن أحدددكم اال وهددو ال يمددوت) :قبــي و انــه بــالالث يقــوي  النبــي

 (1) .(يحسن باهلل الظن
و ـة   ـي ن سـه  ويوم السبت  و األحد وجد رسـوي اهلل

  و بــو بكــر يصــلي بالنــا   وــري بــين رجلــين لصــالة ال هــر
   عجلساه  لى يساره  كان  بو بكر يقندل بصـالة رسـوي اهلل

 .كبير  بي بكروالنا  يقندون بن
غلمانــــه ونصــــدق بســــبعة   ويــــوم األحــــد  عنــــق النبــــي

  وجــــام الليــــي ر كانــــت عنــــده ووهــــل ســــالحه للمســــلميندنــــاني
:  عنها بمصباحها  لـى امـر ة وقالـت عرسلت عائ ة ر ي اهلل

رل لنــــا  ــــي مصــــباحنا مــــن عكنــــك الســــمن  وكانــــت درف  قطــــ
 . مرهونة عند يهودل بالالالين صاعا من ال عير  النبي

                                                 

ـــــاهلل نعـــــالى   مســـــلم (1) ـــــال األمـــــر بحســـــن ال ـــــن ب ـــــرقم  4/1105ب ب
 . 638برقم  1/404وصحيب ابن حبان   1877
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المســـلمين بينـــا هـــم  ـــي  ن   روس  نـــ  : خدددر يدددوم -
 صــــالة ال جــــر يــــوم االالنــــين و بــــو بكــــر يصــــلي بهــــم   اجــــعهم

ــــي ك ــــف ســــنر حجــــرة عائ ــــ النبــــي ــــيهم وهــــم   ة  ن ــــر  ل
صـــ وف الصـــالة  الـــم نبســـم   ـــنك   بـــو بكـــر علـــى عقبيـــه  

ن يوـــــــري يريـــــــد      و ـــــــن  ن رســـــــوي اهللليصــــــي الصـــــــف
ا  ـي صـالنهم  رحـا برسـوي   وهـما المسـلمون  ن ي نننـو للصالة

  الــــم دوــــي  ن  نمــــوا صــــالنكم     ع ــــار  لــــيهم بيــــده  اهلل
 (1) .الحجرة و روى السنر  ونو ي  ي  لك اليوم 

 صالة  ورس .  الم لم يعت على رسوي اهلل
ودعـــــا ب اطمـــــة ر ـــــي اهلل عنهـــــا وودعهـــــا الـــــم الحســـــن 

  ودعــا   واجـه  ــوع هن و وصــى بهمـا ويـرا والحسـين  قبلهمـا
 رهن .و كا 

وط ـق األلـم ي ـند وي يـد وقــد  هـر  الـر السـم الـ ل  كلــه 
أود ألدم الطعدام  يا هائَة ما أ ال)  بويبر حنى كان يقوي

                                                 

 .1147برقم  1/403لقهقرس  ي الصالةبال من رج  ا  البوارل (1)
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ن وودٍ انقطا  أبأِر من ذلد  ت فأذا أواالذِ أكلٍ بخيبر
 (1) .(السم

وهو   : ر يت رسوي اهللوعن  م الم منين عائ ة قولها
يمســـب  القـــد  الـــم يمـــوت وعنـــده قـــد   يـــه مـــام يـــدوي يـــده  ـــي

  (1).()أللأم أهني هل  سكراٍ المٍو :وجهه بالمام الم يقوي
حــــين ح ــــره   آوــــر وصــــية الرســــوي  وعــــن  نــــ 

ومـا  اي يغرغـر  ()الصالة الصالة ومدا ملكدٍ أيمدانكمالمـوت 
   . بها  ي صدره وما ي يأ بها لسانه

ــــوي  م المــــ منين عائ ــــة ر ــــي اهلل عنهــــا  ــــو   ونق
الرفيدددق  فدددي الرفيدددق اُهلددد  فدددي) :الـــم قـــاي  بصـــر النبـــي

 (3). (اُهل  في الرفيق اُهل 

                                                 

 . 450   الرحيق المونوم (1)
والســنن الكبــرس   4386بــرقم  3/58علــى الصــحيحين   المســندرك (1)

 . 7101برقم  4/1341
 . 3467برقم  3/1341  البوارل (3)
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مدينة  رجا ها وآ اقها قاي   و  لمت على الونسرل النبع
مـا ر يــت يومـا قــط كـان  حســن وال   ـو  مــن يـوم دوــي  نـ  )

  ومــا ر يــت يومــا كــان  قــبب وال   لــم علينــا  يــه رســوي اهلل 
 ).(1)من يوم مات  يه رسوي اهلل 

  و اي عــن الــدنيا نــور  نــار ن األرأ الــوحيوانقطــ  عــ
  وغرل جماي يحمي كـي الجباي والصحارس والن و  والقلول

الســــعادة لــــم ن ـــهد لــــه الــــدنيا ماليـــي   ــــعدمى القلــــول     ـــكاي
ة الصــحابة كيــف نحملــوا  لــم   ويــا لقــو وســحق ب رقنــه األروا 

ـــنن ال ـــراق  ـــي نعـــ يبهم ال ـــراق يقـــوي    كـــانوا ع ـــاقا ولقـــد ن 
هذا أصدداب أحددددكم مصدديبةت فليدددذكر مصدددابه ) : رســوي اهلل

 (1).ت فينأا من أهظم المصائب(بي
                                                 

 . 451   الرحيق المونوم (1)
 . 84برقم   1/53بال و اة النبي   سنن الدارمي (1)
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رسـالة ربــه و رســى دعــائم   وبعـد  ن بلاــ  النبــي األمــين
بوعهـا قـيم الويـر والمحبـة دولة لم يعرف الناريم ماللها ن ر بر 

ــــــى رجــــــاال نكوالصــــــال  ــــــيهم  وــــــالق انســــــالم   وربا ــــــت   امل
 .الع يمة

مـــــن  ـــــهر ربيـــــ  األوي للســـــنة  11اننقـــــي يـــــوم االالنـــــين
ـــة ع ـــر للهجـــرة  لـــى جـــوار ربـــه ويـــر الوالئـــق و مـــام  الحادي

 . األنبيام وسيد الرسي حبيل اهلل محمد بن عبد اهلل
 عن  منه . ج اه اهلل عنا وير ما ج ا نبياً 
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 الملحق االول
زوجات النبي أمهات 

 املؤمنني ... 
 وأبنائه

 صلى اهلل عليه وسلم
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 أم الم منين خديوة بنٍ خويلد رضي اهلل هنأا: .1
ســنة نو يــت  15ن وجهــا وعمــره  . وي  وجــات النبــي 

 .عليها  ي حيانها سنة ع رة للنبوة ولم ين وي 
 :و نجبت له

   عبد اهلل .رقية   م كلالوم   اطمة  القاسم   ينل
نو يــت ر ــي اهلل عنهــا بمكــة  ــي رم ــان ســنة ع ــر 

 سنة . 65من النبوة ولها  
 . أم الم منين سود  بنٍ  معه رضي اهلل هنأا: 2

 لمهاجرة .الكريمة ا     
ـــاة الســـيدة وديجـــة ر ـــي اهلل  ن وجهـــا النبـــي  بعـــد و 

 عنها بنحو  هر سنة ع رة للنبوة .
 .للهجرة 54عنها بالمدينة  ي  واي نو يت ر ي اهلل 

 :. أم الم منين هائَة الصديقة رضي اهلل هنأا3
ســماوات  ســب  الصــديقة بنــت الصــديق المبــر ة مــن  ــوق

 من حادالة ان ك .
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 ي  واي سـنة  حـدس ع ـرة مـن النبـوة  ن وجها النبي 
ودوـي بهـا بعـد الالالـة  نة ع ـرة للنبـوةوهي بنت سنة سنين بسـ

 سنوات ... بعد الهجرة بسبعة   هر .
 وهي من   قه نسام األمة .
للهجـــرة ود نـــت   58 و  57نو يـــت  ـــي رم ـــان ســـنة 
 ر ي اهلل عنها بالبقي  .

 :منين حفصة بنٍ همر رضي اهلل هنأا. أم الم  4
 للهجرة . 3سنة  وجها النبي ن  

للهجـــرة ود نـــت  45نو يـــت بالمدينـــة  ـــي  ـــعبان ســـنة  
 ر ي اهلل عنها  ي البقي .

نٍ خ يمدة الأالليدة رضدي اهلل . أم الم منين  ينب ب8
                     :             هنأا

 للهجرة . 4سنة  ن وجها النبي 
  ياهم هاوكانت نسمى  ي الجاهلية  م المساكين نطعام

بعــدة   ــهر  نو يــت  ــي ربيــ  اآلوــر بعــد  واجهــا بــه 
 للهجرة ود نت بالبقي  . 4سنة 
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. أم المدد منين أم سددلمه هنددد بنددٍ أميددة رضددي اهلل 6
 هنأا:

 للهجرة. 4سنة  ن وجها النبي 
 للهجرة ود نت بالبقي  . 51ونو يت سنة

 . أم الم منين  ينب بنٍ وحل رضي اهلل هنأا :7
مـــن  ـــوق ســــب   ســـبحانه ونعـــالى بـــالنبي  واجهـــا اهلل 

 للهجرة . 5سماوات  ي  ل القعدة سنة 
 وكانت من اعبد النسام و ع مهن صدقة 

  وهـــي  وي  نـــت  ـــي البقيـــ للهجـــرة ود 10نو يـــت ســـنة 
وكـان مسـلم قـد  ورد   مهات الم منين و ـاة بعـد و ـاة النبـي 

بروايـــــة عائ ـــــة  م المـــــ منين و بـــــن حبـــــان والمســـــندرك علـــــى 
أسددرهكن لحاقددا  قــاي أل واجــه حيحين  ن رســوي  هلل الصــ

وقـد نبـين بعـد و ـاة  م المـ منين  ينـل بنـت  بي أطدولكن يددا
بطوي اليد كالرة الصدقة ألنها ر ي  جحش  ن مراد النبي 

 اهلل عنها كانت نعمي بيدها وننصدق .
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. أم المدددد منين وويريددددة بنددددٍ الحددددارث سدددديد بنددددي 5
 :اهلل عنهاالمصطلق رضي 

 .للهجرة  5 ي  عبان ها النبي ن وج
كانـت  ع ـم النسـام بركـة علـى قومهـا ألن صـداقها مــن 

كان عنق قومها ال ين  سرهم المسلمون  ي   واجها بالنبي 
غـــــــ وة بنـــــــي المصـــــــطلق  و المريســـــــي  .   ـــــــا ة لن ـــــــري هم 

 .بمصاهرة النبي 
 للهجرة . 55نو يت سنة 

ن رضدي . أم الم منين أم حبيبة رمله بنٍ أبي سفيا9
 اهلل هنأا:

وهـــي بالحب ـــة مهـــاجرة بعـــد  ن ارنـــد  وجهـــا  وطبهـــا 
 ونو ي مننصرا والبنت على  سالمها

  بعــد رجوعــه مــن هجريــه 7 ــي ربيــ  األوي ون وجهــا 
 ويبر.

. أم الم منين صدفيه بندٍ حيدي بدن أخطدب رضدي 10
 اهلل هنأا :
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  نسبها يمند  لـى نبـي اهلل  سـرائيي بنت سيد بني الن ير
 ق بن  براهيم عليهم السالم .بن  سحا

 هجرية . 7سنة   ن وجها النبي 
. أم الم منين ميمونة بنٍ الحارث الأالليدة رضدي 11

 اهلل هنأا :
 هجريه  ي عمرة الق ام. 7سنة ن وجها النبي 

 .وهي آور  وجانه 
و ونلف  ي ريحانة بنـت  يـد  نهـا كانـت مـن   واجـه  و 

 .سرارياه 
دة هي ماريـه القبطيـة  هـداها لـه سرياه واح وكانت له 

الملـــــوك وهـــــي  م  بـــــراهيم ولـــــد  لمقـــــوق  وكانـــــت مـــــن بنـــــات 
 .النبي

لم نح  ب رف لقـل  م المـ منين  لكنهـا ح يـت ب ـرف 
   و رف ال واي والصحبة مومنها نبراهيم ولد النبي 

 :عن نس  من  وجانه وهن وقد مات 
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سوده بنت  معـة  عائ ـة بنـت  بـي بكـر  ح صـة 
عمــر بــن الوطــال   م حبيبــة بنــت  بــي ســ يان   بنــت 

ه هنــد بنــت  ميــة  ميمونــة  م ســلم  ينــل بنــت جحــش 
ــــت الحــــارث  جويريــــة بنــــت الحــــارث  صــــ ية بنــــت  بن

 .حيي
 ر ي اهلل عنهن .

 أبنا  النبي 
القاسمت  ينبت رقيةت أم كلثومت فاطمةت هبد 

 ت هبراهيماهلل
  القاسم :

 ابن سننين . اكبر  بنائه وبه يكنى ... نو ي وهو
  ينب :

 . ولدت بعد القاسم... كبر بنانه 
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 الم وهــــاجرت وكانــــت  وي بنــــات النبــــي دركــــت انســــ
ا هالــة بنــت ن وجهــا  بــو العــا  بــن الربيــ  بــن والنهــ  واجــا 

مامةوويلد وولدت له علي و   .ا 
 نو يت بالمدينة سنة المان للهجرة .

 رقية:
 .بيولدت بعد  ينل سنة الالث والالالين من عمر الن

وطبها عنبة بن  بي لهل و ارقها قبي  ن يدوي بهـا الـم 
ن وجها عالمان بن ع ان وولدت له  ي الحب ة عبد اهلل الـ ل 

 نو ي صغيراً 
 نو يت بالمدينة يوم بدر .

 أم كلثوم :
 وــو عنبــة الــ ل وطــل وطبهــا عنيبــة بــن  بــي لهــل 

 ولم يدوي بها.  ونها رقية
بعــد و ــاة  ونهــا  مــان بــن ع ــان لــى عال  واجهــا النبــي 

   ولم نلد له .رقية
 نو يت بالمدينة سنة نس  للهجرة .
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 فاطمة:
 وهي سيدة نسام  هي الجنة .   صغر بنانه 

وولــــدت لــــه حســــن  ن وجهــــا علــــي بــــن  بــــي طالــــل 
:  ينــــل و م ) لــــ ل نــــو ي صــــغيرا( وبننــــين وحســــين ومحســــن

 كلالوم .
 بسنة   هر . نو يت بعد النبي 

هلل عـنهم ولـدوا قبـي  ن يكـرم اهلل وه الم الومسـة ر ـي ا
 بالنبوة والرسالة . سبحانه ونعالى نبيه 

 هبد اهلل :
  نـو ي وهـو ي اهلل عنهـامـن وديجـة ر ـ آور  بنائه 

  صغير .
 هبراهيم :

 .نه ماريه القبطية سنة نس  للهجرةولد بالمدينة من سري
 نو ي وهو بن المانية ع ر  هرا . 
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 الملحق الثاني
 أإلعجاز العلمي والتارخيي

 يف حديث النبي
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معجــ ة   والقــه    عالــه  عبادنــه   كــي مــا  ــي النبــي 

قـــي  ـــي  دراك كمالهـــا ...كلها مملـــومة  عجـــا ا يحـــار الع قوالـــه
...  نهـا  ـاهدة علـى اللطـف انلهـي الـ ل وـ  الال مننـاهي

 اهلل سبحانه ونعالى به حبيبه .
وكالم سيد الوالئق ومصط ى الرحمن من ولقه معج ة 

 رآن . ي اللغة ال يعلوها  ال الق
 صـــــلى اهلل علـــــى نبيـــــه األمـــــي الـــــ ل  عجـــــ ت علومـــــه 

  النبــي الــ ل  ونــي جوامــ  الكلــم وال ينطــق ولــين واآلوــريناأل
 عن الهوس علماه  ديد القوس.

ا وجمـــاال  عده ـــت النبـــي الـــ ل  ا ـــت  حاديالـــه  عجـــا  
  و ت مجام  القلول بلغنها .العقوي بعلمها و 
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نيارهــا نــم او  كــي كلمــة كــي م ــردة  ــي حــديث النبــي 
بعناية ودقة عجيبة ورنبت بعسلول بالغي لم يبلغه  ل مبـدف 

  و ما نب  .  و  ديل  ي  من النبي 
ينها علومـــا وبعـــأ األحاديـــث ال ـــري ة نناولـــت بم ـــام

   و  وبــــارا مااللــــت  حــــداالا ووقــــائ   طابقــــت اكن ــــا ات اليــــوم
 .بقرون جامت بعد عصر النبي 

ر جـ م عسـى و ي ه ا الموج  ن وي  ومحاولـة لنع ـي
  ن ينكاالر بجهود الويرين من ه ه األحاديث .

 اُهوا  التاريخي في الحديث الَريف
 نهـم حـين ورجـوا لغـ وة نبـوك عن معا  ابـن جبـي  -

 :بهـــم المغـــرل والع ـــام جمعـــًا الـــم قـــايصـــلى   ن الرســـوي 
نكدددم لدددن تبدددو  هنكدددم سدددت تون  ددددا هن َدددا  اهلل هدددين ت وا 

ا ها مدنكم فدال يمد  مدن ت توها حت  يضحي النأار فمن و
 جئناهـــا وقـــد ســـبقنا  ليهـــا رجـــالن  مائأدددا َددديئا حتددد   تدددي
( ير النعــاي والمقصــود مــام قليــي جــداوالعــين مالــي ال ــراك )ســ

هــي : ( ب ــيم مــن مــام  ســعلهم رســوي اهلل ننــبأ )نســيي
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ال نعــم وقـــاي لهمــا مــا  ـــام  ن قــا مسســنما مــن مائهــا  ـــيم
يال قليال حنى اجنمـ   ـي ين قل  الم غر وا بعيديهم من العيقوي
 يـــه يـــده ووجهـــه الـــم  عـــاده  يهـــا    وغســـي رســـوي اهلل ـــيم

  جرت العين بمام منهمر حنى اسنسقى النا  . 
يَو  يا معداذ  :لمعا  بن جبـي وقد قاي رسوي اهلل 

 . (1)هن طالٍ ب  حياة أن ترى ما هاهنا قد ملي  ونانا
ن حينها العيكانت منطقة نبوك والوادل ال ل نجرل  يه 
   وبـر النبـي جردام ال نبات  يها  وعندما ن جر المـام ونـد ق

 ن  يادة المام وند قه غ يرا لن يكون لسـد حاجـة  الصادق 
الجيش انسالمي  قط بي سيسنمر وسـنكون  ـي هـ ه األرأ 

 القاحلة بسانين و  جارا وو رة الحقا .
  وال  وبــر بــه الصــادق األمــين بعــد  نــرةوقــد نحقــق مــا 

نبــوك لليــوم نمنــا  بجنانهــا وبســانينها ونويلهــا ونمورهــا   الــت
                                                 

بـــرقم   4/1784بـــال معجـــ ات النبـــي   كنـــال ال  ـــائي  مســـلم (1)
بـرقم  وصــحيب ابـن حبــان  1/81  وابـن و امــه  ـي صــحيحه 706
 . 6537برقم  14/475
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ال ينبـئ ب ـيم  ال  نوبر بصدق النبي وصـدق نبونـه وانـه 
 نحقق . 
ــــف عــــن رســــوي  ــــي الطريــــق  - ــــى غــــ وة نبــــوك نول  ل

لـــــم ي ـــــع اهلل  ن يلحقـــــه بركـــــل وجـــــيش المســـــلمين مـــــن اهلل
 :قد نولف  بـو  ر و بطـع بـه بعيـره  قـاي .. قيي للنبي النور
ت وان يدد   يددر فددان يدد  فيدده خيددر فسدديلحقه اهلل بكددمهددو  د

ونمهـي بـعبي  ر بعيـره  لمـا  بطـع  ذل   فقد أراحكدم اهلل منده
 على  هره الـم وـري ينبـ   الـر الرسـويبه  و  مناعه  حمله 
 ما يا على قدميه .

 ــــي بعـــــأ منا لــــه  ن ـــــر نـــــا ر  ونــــ ي رســـــوي اهلل 
ــــى  ن هــــ ا الرجــــي ي المســــلمين  قــــاي يــــا رســــوي اهلل م ــــي عل

 :وحده  قاي رسوي اهلل  الطريق
  كددن أبددا ذر ( وهــ ا ل ــ  بمعنــى الــدعام ..  رجــو  ن

 نكون  با  ر(
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 لما نعمله القوم قالوا يا رسوي اهلل هو واهلل  بـو  ر  قـاي 
ت رحدم اهلل أبدا ذرت يمَدي وحدد ت ويمدٍو وحددد  رسـوي اهلل 

 . ويبعث وحد 
 بــو  ر وســيار وم ــى ال مــان وجــام عصــر عالمــان 

  لى الرب ة  لما ح رنه الو اة  وصى امر نه وغالمه : 
  ا مت  اغسالني وك ناني الـم احمالنـي   ـعاني علـى 

 قارعة الطريق  عوي ركل يمر  قولوا ه ا  بو  ر .
 لما مات  علوا به ك لك  طل  ركل به ابـن مسـعود  ـي 

 اســنهي  رهـط مـن  هـي الكو ــة  قـاي ماهـ ا قيــي جنـا ة  بـي  ر
يـرحم  هلل  بـو  :هلل ا   قاي صـدق رسـوي سعود يبكيابن م

 .(1)  ويبعث وحدهويموت وحده  ر يم ي وحده
و ــي هــ ا داللــة علــى صــدق النبــوة  انوبــار بمــا ســيق  

 . معج ة ونكريم من اهلل سبحانه ونعالى لنبيه 

                                                 

والســـيرة النبويـــة   4373بـــرقم  3/51المســـندرك علـــى الصـــحيحين  (1)
 .1/113  والبيان والنعريف 5/101
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بكنابــــه مــــ  عبــــد اهلل بــــن  حــــين بعــــث رســــوي اهلل  -
  ليد عــه  لــى كســرس لــى ع ــيم البحــرينا ح ا ــه الســهمي 

 .م قه وقاي يكنل  لي ه ا وهو عبدل لما قر ه 
 : نه م ق كنابه قاي  لما بل  رسوي اهلل 

 م ق اهلل ملكه  (1) 

 .وحدث كما قاي المصط ى 
  ل ـــر   مـــام جـــيش الـــروم ه يمـــة منكـــرةانهـــ م جـــيش ا

م 618لـــه ســـنة وانقلـــل عليـــه ابنـــه )قبـــا ( الملقـــل  ـــيرويه  قن
  واســنمر النمــ ق  لــم يعــش  ــيرويه اال   ملكــهوهــو  ليــي و وــ

  على العرش ع رة ملوك  ـي سـنة   ـهرونوالى  سنة   هر 
   ــي علــى بــالد  ــار   انحــاحنــى اســنولى الجــيش انســالمي 

                                                 

ـــال المغـــا1/133نـــاريم الطبـــرل  (1) ـــال   و ورد البوـــارل  ـــي كن  ل ب
:  حســـبت  ن 4161بـــرقم  4/1610 لـــى كســـرس  كنـــال النبـــي 

 . ن يم قوا كي مم ق ابن المسيل قاي  دعا عليهم رسوي اهلل 
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م منهيــــــا حكــــــم الدولــــــة  637عــــــام   مــــــن الولي ــــــة عمــــــر 
  (1).ب لك   بعد الماني سنين من قوي المصط ى الساسانية
 
تطددداول رهدددا  ألدددبأم فدددي  هذا : قـــاي رســـوي اهلل  -

  (1)البنيان فذا  من أَراطأا
حين قيي ه ا الحديث ال ريف كان رعاة انبـي يجوبـون 

  ومـــا ن الكـــأل بيـــونهم ويمـــًا يســـهي حملهـــاالصـــحرام بحالـــًا عـــ
ون بمكـان  ومـا كـان لهـم سـكن كانوا ليسـنوطنوا  ر ـًا  و يالبنـ

 .مسنقر
  ت الســـحالمعـــات الرعـــام نبنـــي ناطحـــاواليـــوم ... مجن

ـــانوا ينطـــاولون  ـــ ـــو عـــالي البيـــوت ... ب ي والرعـــام  ن ســـهم بن
    صلى عليك اهلل  يها الصادق المصدوق .البنام

                                                 

عــــن  711   عــــرأ وقــــائ  و نحليــــي  حــــداث  الســــيرة النبويــــة (1)
 السيرة النبوية للندول .

  1بـرقم  1/31بال بيان انيمان وانحسـان   كنال انيمان  مسلم (1)
 .168برقم  1/311يب ابن حبان وصح
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لمـــا كنـــا  :قــاي عــن البـــرام بــن عـــا ل األنصـــارل  -
 ن نح ـــر الونـــدق عـــرأ لنـــا  ـــي  حيـــث  مرنـــا رســـوي اهلل 

بعــأ الجبـــي صــورة ع يمـــة  ــديدة ال نـــدوي  يهــا المعـــاوي 
رآهـا  لمـا   جام رسـوي اهلل   لك  لى رسوي اهلل   ا نكينا

الــم  ــرل حصــوي   بســم اهلل : وــ  المعــوي و لقــى الوبــه وقــاي
اهلل أكبدددر أهطيدددٍ مفددداتي  الَدددام هندددي : كســـر اللالهـــا وقـــاي

 ُبصر قصورها الحمر الساهة

 : رل الالانية  قط  اللالًا آور  قايالم 
 اهلل أكبدددر أهطيدددٍ مفددداتي  فدددار  واهلل هندددي ُبصدددر 

 قصر المدائن اُبيف

 الم  رل الالالالة  قاي بسم اهلل  قط  بقية الحجر وقاي:
  اهلل أكبددر أهطيددٍ مفدداتي  الدديمن واهلل هنددي ُبصدددر

 .(1)أبواب صنعا 

                                                 

   36810بـرقم  7/378بال غ وة الونـدق   مصنف بن  بي  يبة (1)
 . 1685برقم  3/144  ومسند  بي يعلى 4/303ومسند  حمد 
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وهــــو والمدينــــة والمســــلمون  هــــ ا حــــديث المصــــط ى 
محاصــرون وانســالم والــدعوة  ــي وطــر  ــديد وكــي األســبال 

والمســـلمون  لـــى  واي   و  ى  ن انســـالموالمعطيـــات نقـــود  لـــ
   وبلغت قلول الكالير من المسلمين الحناجر وو ًا .يكادون

 ــي هــ ا الجــو المملــوم وو ــًا والــ ل ي ــيأ رعبــًا يب ــر 
الصادق األمين بعن اهلل الع ي  الجليي سبحانه ونعالى سي نب 

 له ال ام و ار  واليمن .
الــــ ل ال يقــــوي  ال  وينحقــــق مــــا  نبــــع بــــه المصــــط ى 

لـــو  باســـنحالة  لـــك  و صـــعوبة وان كانـــت األحـــداث ن صـــدقاً 
    صلى اهلل عليك يا سيد األولين واآلورين .حدواله
بجمــــ  مـــن  رســــان  والـــد بــــن الوليـــد بعـــث النبــــي  -

  ا  ــي آوــر غــ وة غ اهــابهــ   والنبــي المســلمين مــن نبــوك
 .كيدر ملك دومة الجندي يصيد البقروقاي لوالد انك سنجد  

 ا كــان مــن حصــنه بمبصــر العــين  م ــى والــد حنــى  
 ي ليلة مقمرة  قام منن رًا هو و رسانه بين األ جار   جامت 

كيــدر    وــري  الــوحش حنــى حكــت قرونهــا ببــال القصــربقــر 
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     نلقنهم جند رسـوي اهلل  ي جماعة من واصنه يطلبونها
 حقــن دمــه وصــالحه   عوــ وا  كيــدر و نــوا بــه  لــى الرســوي 

 (1) .على الج ية
ـــدي  ســـم محـــي وهـــي كمـــا جـــام  ـــي الســـيرة ودومـــ ة الجن

النبوية ألبن ه ام مو   معروف بم ارق ال ـام بينهـا وبـين 
. رة ليلـــةدم ـــق ومـــ  ليـــاي ويبعـــد عـــن المدينـــة ومـــ  ع ـــ

  كيدر هو  كيدر بن عبد الملك الكندل .و 
وقد قـاي  ـي  لـك بجيـر بـن بجـرة  وهـو رجـي مـن طـيم 

يصـيد البقر)و لـك  لوالـد انـك سـنجده ي كر قوي رسوي اهلل 
(  ومـــا صـــنعت البقـــر نلـــك الليلـــة مســـنحيي  ـــي وقـــت الحـــرل

 :حنى  ورجنه لنصديق قوي النبي 
 هني رأيٍ اهلل يأدِ كل هاد تبار  سائق البقراٍ

 فانا قد أمرنا بالوأاد فمن ي  حائدًا من ذِ تبو 

                                                 

 .157برقم  1/144  ودالئي النبوة لالصبهاني4/66سبي السالم  (1)
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ــــ ل  رســــي األبقــــار نوــــري  كيــــدر المنحصــــن   نبــــارك ال
نورجــــه ليصــــيده المســــلمون   بقالعــــه وقصــــره وقــــت الحــــرل

 . نصديقًا لما قاله النبي 
وو هـــا مـــن انقطـــاف معا ـــها   كـــرت قـــريش للنبـــي  -

ــــي  ــــت   ــــر ودول بالنجــــارة مــــ  ال ــــام والعــــراق   ا  ارقــــت الك 
 (1).انسالم والف ملك ال ام والعراق

 :قاي قاي  بو هريرة  ن النبي 
  يصددددر ت وقهلددد  كسدددرى ثددددم ال يكدددون كسددددرى بعدددد

ت ولتقسددمن كنو همددا فددي ال يكددون قيصددر بعددد  لدديألكن ثددم
سبيل اهلل

(2) 
رأ العــراق كســرس يالبــت لــه وهلــك كســرس  لــم يكــن بــع

  وهلــك قيصــر  لــم يكــن بــعرأ ال ــام قيصــر بعــده  مــر بعــده
                                                 

 . 1/181بال   هار دين النبي محمد  –سنن البيهقي الكبرس  (1)
بــرقم  3/1101البوــارل كنــال الجهــاد والســيرة بــال الحــرل ودعــة  (1)

ومسلم بال ال نقـوم السـاعة حنـى يمـر الرجـي بقبـر الرجـي   1864
 .1517برقم  3/46وصحيب ابن و يمه   1118برقم  4/1137
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  وقيصـــر ومـــن قـــام   اهلل األكاســـرة عـــن العـــراق و ـــار وقطـــ
 باألمر بعده عن ال ام  .

 قاي : عن عدل بن حانم  ن النبي  - 
 يا هدِ هدل رأيدٍ الحيدرة   قلـت لـم  رهـا وقـد  نبئـت

فان طالدٍ بد  حيداة لتدرين الظعيندة ترتحدل مدن  :عنها قاي
 :قلــت   أحدددا هال اهلل الحيددرة حتدد  تطددوف بالكعبددة ال تخدداف

  يمــا بينــي ون ســي  ــعين دعــار طــيم الــ ين قــد ســعروا الــبالد 
ولئن طالٍ ب  حياة لتفتحن كنو  كسرى  قلت كسـرس بـن

 (1). كسرى بن هرم :قاي   هرم
بقطـاف الطـرق حينهـا كانت ج يرة العرل نعج بالـدعار و 

نجعـــي الســـ ر بـــال حـــر   وكانـــت عصـــابات الســـطو والســـرقة
ـــــم يكـــــن المـــــة ن ـــــام وال  مـــــان  مســـــوســـــال  ور قـــــة   نحيلة  ل

 ال و ــــى والقنــــي والســــرقة منن ــــرة  ــــي كــــي  نحــــام الج يــــرة 
 وطرقها .

                                                 

بـــــال عالمـــــات النبـــــوة  ـــــي انســــــالم   كنـــــال المناقـــــل  البوـــــارل (1)
 . 3400برقم  3/1316
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د ان هــ ا القنــي الســائ نبــع عــدل  ــي حديالــه بــ والنبــي 
  وان  هــي الج يــرة المنقســمون والســرقة المنن ــرة ســينقلل  منــاً 

ل ين لم يجنمعوا علـى طوائف وقبائي منناحرة  المسن ع ون ا
  ســيغ ون  ــار   حــدس القــونين الع يمنــين  ــي كلمــة  و ر ل

العـــالم والنـــي نمنـــد ســـيطرنها علـــى بقـــاف  اســـعة مـــن العـــالم  
 ين.وسيدولونها  انحين غانم

غــداة بــدر حــين اقبــي جــيش  عــن  نــ  بــن مالــك  -
وي ـ    مصر  فالن : هـ اقاي الم ركين  ن رسوي اهلل 

  هاهنا وهاهنا يده على األرأ

  (1) .قاي  ما ماط احدهم عن مو   يد رسوي اهلل
ونحـــدث األوبـــار  ن مـــا نجـــاو   حـــدهم مكـــان مصـــرعه 

انـــــه  ومـــــا نجـــــا احـــــد قـــــاي النبـــــي   الـــــ ل حـــــدده النبـــــي 
 . سيصرف

                                                 

  بــــرقم 3/1404بــــال غــــ وة بــــدر   جهــــاد والســــيركنــــال ال  مســــلم (1)
 . 4711برقم  11/15وصحيب ابن حبان   1771
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 ات يــوم  : اوــري النبــي انــه قــاي عــن  بــا بكــرة  -
  :الحسن  صعد به على المنبر  قاي

ت ولعددل اهلل أن يصددل  بدده بددين فئتددين ابنددي هددذا سدديد
  (1).من المسلمين

وبعد ما يقرل مـن  ربعـين عامـًا وبعـد  ن جـياش معاويـة 
 جي ــا كبيــرا لقنــاي جــيش الولي ــة انمــام الحســن بــن علــي 

رف وبمــا عــ قبــي  ن يلنقــي الجي ــان بــادر انمــام الحســن و 
يالـارا لمـا عنـد اهلل سـبحانه عنه مـن  هـد  ـي الـدنيا و ور هـا   وا 

ونعــالى علــى الملــك والســلطة  وحقنــًا لــدمام المســلمين  بـــادر 
  و صـلب اهلل لب م  معاويـة ننـا ي  يـه عـن الملـك لى عقد ص

 .ونعالى به بين  ئنين من المسلمينسبحانه 
 :قاي ن النبي  عن  بي هريرة  -
أحددد هال أكددل   تين هلدد  النددا   مددان ال يبقدد  فيددهليدد

 . (1)  بار  الربا فان لم ي كله أصابه من
                                                 

ــــل  البوــــارل (1) ــــال المناق ــــوة   كن ــــرقم  3/1318بــــال عالمــــات النب ب
 . 1851برقم  5/111  واألحاديث المونارة 3430
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وهـــ ا مـــا نحقـــق اليـــوم بعـــد انن ـــار المعـــامالت الماليــــة 
 ــــي اغلــــل د  ــــيوف البنــــوك والمصــــارف الربويــــة الربويــــة وبعــــ

ير من الدوي رسـميًا ي الكال    ا ة  لى نعامالبلدان انسالمية
 . بالربا

  ن النبــــــــي  مــــــــن حــــــــديث جــــــــابر بــــــــن ســــــــمرة  -
تغد ون و يدرة العدرب فيفتحأدا اهللت ثدم فدار  فيفتحأدا :قاي

ت ثدددم تغددد ون الددددوال اهللت ثدددم تغددد ون الدددروم فيفتحأدددا اهلل
 (2). فيفتحه اهلل

                                                                                              

ــــــوف  (1) ــــــى الصــــــحيحين  ــــــي البي ــــــرقم  1/13المســــــندرك عل             1161ب
بــال مــا جــام مــن الن ــديد  ــي   بــرس  ــي البيــوفوســنن البيهقــي الك

بـــرقم  1/414  ومســـند  حمـــد 10151بـــرقم  5/175نحـــريم الربـــا 
10415. 

بــال مـــا يكــون مــن  نوحـــات   كنــال ال ــنن وا ـــراط الســاعة  مســلم (1)
  وســـنن ابـــن ماجـــه 1100بـــرقم  4/1115المســـلمين قبـــي الـــدجاي 
 . 4011برقم  1/1370 ي ال نن بال المالحم 
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   حنــى  كالــر حقــق ب  ــي اهلل مــا كــان  ــبه مســنحييون
يحلم بعن يمند سلطان القبائي العربية المسلمين ن ا اًل ما كان ل

ـــبهمالمننـــاالرة والمن ـــة  ـــار  وارأ نـــاحرة رعـــام  ل   لي ـــمي دول
ـــروم  قطـــال األرأ بســـلطانهم الواســـ  وجيو ـــهم المن مـــة  ال

والمدججــة بــعنواف الســال   والــ ين كانــت اغلــل قبائــي العــرل 
 نبعًا لهم ونسعى نر ائهم .

آمنــت بهــا قالهــا  صــدقنها القلــول و  لكــن المصــط ى 
 العقوي  هو الصادق ال ل ال ينطق عن الهوس . 

عمـــر ر ـــي اهلل عنهمـــا  ن رســـوي عـــن عبـــد اهلل بـــن  -
على الجيش وعقد له   مار  ي غ وة م نة  يد بن حارالة اهلل

  (1).   د عه  لى  يدلوام ابيأ
فوعفدرت وان  تهن قتل  يد :وقاي عليه الصالة والسالم

 (1 .(حهقتل وعفر فعبد اهلل بن روا

                                                 

 . 317   ونصر سيرة الرسويم - (1)
غـــــــ وة م نـــــــة مـــــــن  رأ ال ـــــــام   كنـــــــال المغـــــــا ل  البوـــــــارل - (1)

والمسـندرك علـى الصـحيحين  ـي المغـا ل   4013برقم  4/1554
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ووصـــــي الجـــــيش انســـــالمي الـــــ ل ي ـــــم الالالـــــة  الف 
مجاهد  لى م نة والنقى جيش الـروم الـ ل يبلـ  نعـداده مـائني 

  لف مقاني .
وكانت معركة طاحنة جساد  يها المسـلمون  روف   ـكاي 
البطولـــة والن ـــحية ورســـموا  جمـــي صـــورة ألع ـــم دعـــاة  لـــى 

دة ى  يهـــا قـــا   ـــراف اهلل ســـبحانه ونعـــالالنـــور والهـــدس والويـــر
هم بلقائه  .الجيش بال هادة ووصا

 دهم ر ي اهلل عنهم كمـا رنـل النبـيوكان اسن ها
 .  وال نعور  لم يسبق احدهم نرنيل النبي  سمائهم

 اإلهوا  العلمي في الحديث الَريف
كل بدن  دم ي كلده التدراب هال هودب   :قاي النبـي  -

  .(1) الذنب منه ُخلق ومنه ُيرك ب

                                                                                              

بــــرقم  11/45  وصــــحيب ابــــن حبــــان 4348بــــرقم  3/41والســــرايا 
4741 . 

ـــــنن و  ـــــراط الســـــاعة  مســـــلم (1) ـــــال ال  ـــــين   كن ـــــين الن ون ـــــال مـــــا ب ب
  وصــــحيب ابــــن حبــــان  صــــي  ــــي  حــــواي 1155بــــرقم  4/1171
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 نطابق م  علم األجنة الحديث .وه ا ما 
ـــة سلســـلة ال هـــر ـــ نل  وهـــو ع ـــم  ـــي نهاي    عجـــل ال

ينكون منها اننسان الحقـًا حيـث ين ـع منهـا الجهـا  العصـبي 
الن ـكي والنوصـ  لسلة مـن االنقسـامات االن ـطارية و بعد س

 حيث ي هر الجها  العصبي بصورنه األولى  
 ا  اُنبدددوب العصدددبي ثدددم الوأدددالميددد اب العصدددبي ثدددم
 . العصبي

كمـــا ننركـــ  بـــه الجينـــات النـــي نحمـــي صـــ انه ... ومنـــه 
 يعاد ولقه يوم القيامة .

ال تعدددذبوا صدددبيانكم بدددالغم  مدددن العدددذرة ت  :قـــاي  -
  . (1) وهليكم بالقسط

  والعـ رة النهـال اللـو نين والغم  هو ال ـغط باألصـاب 
 ون ومهما.

                                                                                              

بال  كر األوبار بعن النا  يبلـون  ـي قبـورهم  ال   الميت  ي قبره
 . 3138برقم  7/407عجل ال نل 

 . 5371برقم  5/1156بال الحجامة من الدام   البوارل (1)



 310 

  heleninوانعجــــــا   ن القســــــط نبــــــات يحــــــول مــــــادة  
 وهي مادة من  قوس المطهرات . يلينينه

  benzoique  ا ة الحنوائها علـى حمـأ البنـ وات
acide  . وهو قاني للجرااليم وم يل للبلغم 
 :قاي النبي  -  
 مددن أدويددتكم خيددر ففددي َددرطة هن كددان فددي َددي  

ت ومددا أحددب أن محوددمت أو َددربة مددن هسددلت أو لذهددة بنددار
 (1) . أكتِو

الحــــديث ومــــن وــــالي البحــــوث والعســــي لقــــد بــــين العلــــم 
  حيـــــث نـــــم  رف  نـــــواف بريـــــة  ن العســـــي مبيـــــد للجـــــرااليمالمون

الجرااليم المسببة ألمراأ كالني و  والني وئيـد وحمـى األمعـام 
وااللنهابـــات الرئويـــة والمكـــورات العنقوديـــة والمكـــورات العقديـــة 

 وال حار.
                                                 

بـــــال لكـــــي دام دوام واســـــنحبال النـــــداول   كنـــــال الســـــالم  مســـــلم (1)
 5/1151رل بـــال الـــدوام بالعســـي   والبوـــا1105بـــرقم  4/1711

 .5351برقم 
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 رعت ه ه الجـرااليم  ـي عسـي صـا ي  ق ـى عليهـا مـا 
يحــــول جميــــ   والعســــي  لــــى ب ــــعة  يــــامبعــــد عــــدة ســــاعات 

  وهــو مــانب مالــالي ن الال مــة وال ــرورية لبنــام الجســمالمعــاد
للطاقــة   ــا ة الحنوائــه علــى ال ينامينــات وبكميــات ن ــوق مــا 
موجــود  ــي  نــواف ال واكــه والو ــار    ــا ة لمحا  نــه علــى 
هـــ ه ال ينامينـــات وعـــدم  قـــدها وبوقـــت  طـــوي ممـــا نحـــن   بـــه 

 بنلك ال ينامينات . ال واكه والو ار
ميائي  ي األمعام كما  ن العسي ال يحناي  لى نبديي كي

بين   ممـا يســهي ه ـمه لــدس المر ـى المصــابنـعالير الومــائر
   و النــــي نــــنق  عصــــارات اله ــــم لــــديهم ب ــــعف اله ــــم

ــــــــابلين  ــــــــا الق ــــــــرة ال ــــــــعير invertaseوميرن  Anelaseوومي
 الال منان له م السكر .

 :قاي النبي  -
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   ا ال يٍ وادهنوا به ف نه من َورة مباركةكلو
((1 

وقــد نبــين حــديالًا وبعــد النجــارل ونطــور وســائي النحليــي 
 ن  يــت ال ينــون لــه الكاليــر مــن المنــا   وال وائــد  ــي انو ــاأ 

  غط الدم وسكر الدم والكولسنروي .
امه    يــادة علــى اســنودكمــا يســنودم كم ــاد لالمســاك

 . ي  مراأ نصلل  رايين القلل
  ة  لى المرونة الني يكسبها للجسم   ا دلك به .  ا
 :قاي ي اهلل  ن رسو  عن  بو هريرة  -
 في الحبة السودا  َفا  من كل دا  هال السام

(2) 
 والسام هو الموت .

                                                 

بـرقم  1/431بـال ن سـير سـورة النـور   المسندرك على الصحيحين (1)
  4/185بــال مــا جــام  ــي  كــي ال يــت   وســنن النرمــ ل  3504
 . 1851برقم 

بــرقم  4/1735بـال النـداول بالحبــة السـودام   كنـال الســالم  مسـلم (1)
  5364بـــرقم  5/1154 بـــال الحبـــة الســـودام  والبوـــارل  1115

 . 1041برقم  5/385وسنن النرم ل 
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وقد نبين للعلمام حديالًا الكالير من ال وائد والمنا   للحبة 
 السودام .

قنـي الـدود  لها نعالير  ي ال  ام مـن ال كـام  ون حيث  ن
در ونن ـــ   ـــي حـــاالت  ـــيق الـــن   ار الطمـــث المحنـــب     وا 

درار البوي و يادة اللبن  وا  الة اليرقان  .وا 
د. عــــأ علمــــام  ميركــــا المســــلمين ومــــنهم وقـــد  جــــرس ب

محمد قنديي نجارل بينت الـدور االيجـابي للحبـة السـودام  ـي 
 ر   قدرة الجسم على مكا حة الجرااليم .

 :قاي رسوي اهلل  ن  من حديث عمر  -
  الحم  من في  وأنم ف بردوها بالما. (1) 

 وه ا ما يقوي به األطبام اليوم .
 كمادات المـام البـارد نـ هل وطـر الحمـى  و نقللـه مـن 

 والي نعاليرها  ي و أ درجة حرارة الجسم .
                                                 

بـــــال لكـــــي دام دوام واســـــنحبال النـــــداول   كنـــــال الســـــالم  مســـــلم (1)
بــال صــ ة   كنــال بــدم الولــق    والبوــارل1101بــرقم  4/1731

   .3011برقم  3/1111النار 
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 :قاي قاي  ن النبي  عن  بي موسى  -
  ًالم من للم من كالبنيان يَد بعضه بعضدا   و ـباك
 (1) . صابعه

البنام يعمي ككنلة وقد نبين  ي علم الهندسة المدنياة  ن 
 .واحدة منماسكة

ن   يعيد البنام نو ي  األو ان م إ ا  صيل البنام بالولي
 Redistribution ofجديــد علــى األقســام غيــر المن ــررة

.stresses                                               
مددددا هددددام بدددد مطر مددددن  الصــــالة والســــالم :قــــاي عليــــه  - 
 (2.(هام

                                                 

كنــال  بــوال المســاجد بـال ن ــبيك األصــاب   ــي المســجد   البوـارل (1)
  1314بــرقم  1/863  وبــال نصــر الم لــوم 467بــرقم  1/181

   .11111برقم  6/14وسنن البيهقي الكبرس بال نصر الم لوم 
بـــــرقم  3/363بـــــال كالـــــرة المطـــــر وقلنـــــه   ســـــنن البيهقـــــي الكبـــــرس (1)

بـــال ن ســير ســـورة ال رقـــان     والمســندرك علـــى الصــحيحين6173
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 وه ا يطابق ما ي هل  ليه العلمام اليوم .
ن األمطــار الابنــة  حيــث  ن ال ــم  الابنــة   عناصــر نكــوا

  لـ لك  كميـات األمطـار الحرارة  ومقدار بوـار المـام منسـاول
  لكـــرة األر ــية الابـــت  ـــي كـــي األعـــوامالنا لــة علـــى مســـنوس ا
 األرأ منغير. لكن نو يعه  ي  قطار

مددددن  :قــــاي  ن رســــوي اهلل  عــــن ابــــن عبــــا   -
بددار  لنددا فيدده وأطعمنددا خيددرًا  : اللأددمأطعمدده اهلل طعامددًا فليقددل

للأددم بدار  لنددا فيده و دنددا ا: مندهت ومددن سدقا  اهلل لبنددًا فليقدل
. فلدددددي  َدددددي  يودددددِ   هدددددن الطعدددددام والَدددددراب هال منددددده
 .(1)اللبن

 يوم .وه ا ما نوصي  ليه علمام النغ ية ال

                                                                                              

وبــن : )مــا مــن عــام  مطــر مــن عــام ولكــن  3510بــرقم  1/437
 .يصر ه حيث  ام( اهلل 

بـال مـا ا يقـوي   كنـال الـدعوات عـن رسـوي اهلل   سنن النرمـ ل (1)
بــرم  6/71والســنن الكبــرس   3455بــرقم  5/506  ا  كــي طعامــا 

10118 . 
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 ـــاللبن كغــــ ام من ــــرد يحــــول جميــــ  عناصــــر ومكونــــات 
الغــ ام الكامــي النــي يحناجهــا اننســان لح ــ  النــوا ن المعــدني 

 داوله والني ال نقصا غ ائيًا بها .
وهــو يعــوأ غــ ائيًا مــن حيــث نكامــي المحنويــات عــن 

 مجموعة  غ ية كاملة ال ائدة .
ـــــرحمن ابـــــن عـــــوف -   ن رســـــوي اهلل عـــــن عبـــــد ال

ت ومددن ع بالطدداهون بدد رف فددال يقدددمن هليأددان سددممدد:قــاي
 . (1) كان ب رف وقع بأا فال يخرص فرارًا منه

ال ــطر األوي مــن الحــديث يمنــ  دوــوي األصــحام  لــى 
  وال ـطر الالـاني الموبومة موا ة  ن يصـابوا بـالمرأاألرأ 

 .منـ  مغـادرة األرأ النـي بهـا المـرأمن الحـديث ال ـريف ي
الوقايـة الحديالـة النـي يح ـر وـروي وه ا ينطابق م   جرامات 

النـــا  مـــن مكـــان الوبـــام وو ــــًا مـــن نقلهـــم العـــدوس ل وــــرين 
                                                 

بــال مــا يكــره مــن االحنيــاي  ــي ال ــرار مــن   كنــال الحيــي  البوــارل (1)
ـــرقم  6/1557الطـــاعون  ـــال الوـــروي 6573ب   وســـنن  بـــي داود ب

 . 3103برقم  3/186لطاعون من ا
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وصوصــــــًا وان هنــــــاك   واصــــــا يحملــــــون المــــــرأ دون  ن 
 يصابوا به  يكونون ناقلين للعدوس . 

 :قاي ن النبي عن  بي هريرة  - 
 ما أن ل اهلل من دا  هال أن ل له دوا  . (1) 

  حيــــــث  ن جميـــــــ  األمـــــــراأ وهــــــ ا مـــــــا نجــــــده اليـــــــوم
جهــا ال يلبــث  ن يكن ــف لهــا المسنعصــية والنــي يصــعل عال

م المســـببة لـــه   بعـــد  ن يـــنم عـــ ي ال يـــرو   و الجـــرااليعـــالي
يجاد الم ادات له السائد بعن لي  المة دام . و صبب اليقين وا 

  وان مــا يبــدو كمــرأ مسنعصــي  ــان  يجــاد دوائـــه بــال دوام
 مسعلة وقت .

 

                                                 

 5/1150بــال مــا  نــ ي اهلل مــن دام  ال و نــ ي لــه  ــ ام   البوــارل (1)
  ومسند ال هال بال ما  ن ي اهلل من دام  ال  نـ ي لـه 5354برقم 

بــــال اســــنحبال     ومســــلم كنــــال الســــالم716بــــرقم  1/17 ــــ ام 
 1104بـــرقم  4/1711و ـــ  يـــده علـــى مو ـــ  األلـــم الـــم الـــدعام 

 .دام دوام   إ ا  صيل بر  بإ ن اهلل  وبن  لكي
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 النبي
 يف عيون الصحابة

           وقبساٍ من نور أخالقه  وصفه 
 الَريفة
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حهما  ص عن عبد اهلل بن عمرو بن العا   ن النبي
: رل  نهــن   ــللن كاليــرا مــن النــا   ــي  بــراهيم قــوي اهلل 

  من نبعني  انه مني .
:  ن نعــ بهم  ــإنهم عبــادك وان نغ ـــر وقــاي عيســى 

 لهم  انك  نت الع ي  الحكيم .
  ر   يديه وقاي  مني  مني وبكى.

بريـــي ا هـــل  لـــى محمـــد وربـــك  علـــم يـــا ج   قـــاي اهلل
  ســعله  ــعوبره رســوي اهلل   عنــاه جبريــي .  ســله مــا يبكيــك

 بما قاي وهو  علم .
 :اهلل يا جبريي ا هل  لى محمد  قي قاي 

 (1).هنا سنرضي  في أمت  وال نسو  

                                                 

 .101برقم  1/111رواه مسلم  (1)
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 ويس لون ... لماذا تحبون رسول اهلل ؟

  ن ال يعر ـــك يـــا ســـيدل يـــا رســـوي اهللســـ اي يلـــب بـــه مـــ
 ـم حبـك  ـي    مهمـا عيعجبون من حبنـا  ونعجـل مـن قلنـه

   كـــي الحـــل  مـــام قـــدرك يـــا ع ـــيم قلوبنـــا  لـــن نو يـــك حقـــك
 القدر قليي .

ــــك يــــا ســــيدل القلــــول  ــــئ  ــــال نحــــن  لــــى مالل    ال نمنل
األروا  بال وق  لى لقائك و نت الـ ل  عـالك ربـك  ععطـاك 

 الكماي بكي ولق و اد .
 ومـــــ  انهـــــا ليســـــت دالـــــة واحـــــدة وســـــعورد للســـــائلين حا

 كــي مــا  يــك يــا ســيدل كبيــر   ال  نهــا قــد نلقــي  ــي   األكبــر
قلــل مــن لــم يلنقيــك يــا ســيد النــا  بعــأ مــا قــد يقربــه مــن 

ر نـــك يـــا رســـوي اهلل لطـــف مـــن اهلل وان كانـــت مع –معر نـــك 
 –  ي و 

 لــى الطــائف وهــي نبعــد عــن مكــة نحــو  وــري النبــي 
 هابـــا ومعـــه ســـنين مـــيال  ســـارها ما ـــيا علـــى قدميـــه جيئـــة و 

لمــا  يــه ويــرهم  ــي الــدنيا   يــدعو  هلهــا اله  يــد بــن حارالــةمــو 



 331 

ور والهــدس  لــى عبــادة    هــل  لــيهم يــدعوهم  لــى النــواآلوــرة
 يام لم يدف  حد مـنهم  ال ع رة    ومكث  يهم اهلل سبحانه

بهم  ن قــالوا كلمــه وعــرأ عليــه انســالم   كــان جــواجــامه و 
عبيـدهم  يسـبونه  هائهم و   و غـروا بـه سـله:  وـري مـن بالدنـا

  يرمونـــه بالحجـــارة   حنـــى اجنمـــ  عليـــه النـــاويصــيحون بـــه
  ورجموا قدميه حنى اون ل نعـاله بالـدمام وبكلمات س يهة

 وطاردوه الالالة  مياي .
  يملـــ ه حـــ ن علـــيهم  ال  ـــي بســـنان ويجلـــ  بعـــدها 

 يهندوا رغم ال ل  علوه به وهو يدعوهم  لى الجنة .
وهـــ ا األلـــم نحـــداث  م المـــ منين وبعـــد كـــي هـــ ه ال ـــدة 

  :قاي عائ ة ر ي اهلل عنها  ن النبي 
ت فلدم أسدتفق هل  ووأدي -وأنا مأموم  -)فانطلقٍ 

فرفعدٍ رأسدي فديذا أندا بسدحابة قدد  -هال وأنا بقدرن المندا ل
: هن اهلل قدد ت فنداداني فقدالفيذا فيأا وبريدل أظلتني فنظٍر

 ث اهلل هليد ت ومدا ردوا هليد . وقدد بعدسدمع قدول قومد  لد 
ملد  الوبددال لتدد مر  بمدا َددئٍ فدديأم. فنداداني ملدد  الوبددالت 
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حمدد ان اهلل قدد سدمع قدول قومد  : يدا مفسلم هليت ثم قال
 تد بعثندي ربد  هليد  لتد مرني بد مر ت وأنا ملد  الوبدال قدل 

هما وبال ت هن َئٍ أن أطبق هليأم اُخَبين )و فما َئٍ
أرودو أن يخدرص  بل: ( قال النبي مكة والوبل الذِ يقابله

وحدد  ال يَدر  بدده  مدن أصدالبأم مدن يعبدد اهلل  اهلل 
     (1).َيئا(

 هي ينويي  حد  ن هناك هـ ا القـدر مـن الع ـو  و هـ ا 
    ــــال يحــــق ن المحبــــة  و هـــ ا القــــدر مــــن الع مـــةالقـــدر مــــ

و نـــت نكابـــد مـــا روا   ن نهـــيم  ـــي محـــرال حبـــك ســـيدل لـــأل
ورجنـا مـن الك ـر بـإ ن نكابد ونعاني من األلم ما ال يطاق لن

ادوا  ــــــي  يــــــ ائك ا ددت ع ــــــوا اهلل  لــــــى انيمــــــان وكلمــــــا ا د
 . ومحبة

وهي سـي لون يسـعلون لمـا ا نحبـك يـا سـيدل يـا رسـوي 
 . اهلل 

                                                 

من   س الم ـركين والمنـا قين  بال ما لقي النبي   صحيب مسلم (1)
 . 1715برقم  3/1410
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 التعلق بالحبيب 

جمــاي  ــي الولقــة وكمــاي  ــي األوــالق   ونــي النبــي 
جـــالال ورالـــه حبـــًا انعكـــ      هـــام  ـــي القلـــول نعلقـــًا وع ـــقًا وا 

 كي من عر ه حنى ملك قلوبهم والعقوي .بحبه 
... نعلقـت الرجاي  حاطـة المحبـين بـالمحبول  حاط به

  ــوا كــي مــا قــاي وكــي حركــة وكــي قلــوبهم بجميــي نــوره   ح
... نركـــوا بيـــونهم و والدهـــم وال مـــوه   مـــا كانـــت الن ـــو   عـــي

نســــكن  ال  ليــــه واألروا  نعــــيش  ــــي ح ــــرنه عي ــــة ســــالم 
 وص ام .

ال ل  سره الك ار هو   د بن الدالنة ه ا الصحابي  ي
  يقف لح ـة وباعوهما لقريش ليقنلوهما والصحابي وبيل

له يجيل علـى  بـي سـ يان الـ ل  عدامه والسيوف م رعة لقن
 :  يسرك  ن محمدًا عندنا ن رل عنقه وانك  ي  هلك سعله

: ال واهلل مـــا يســـرني  نـــي  ـــي  هلـــي وان محمـــدًا  يقـــوي
 نصيبه  وكة ن  يه .  ي مكانه ال ل هو  يه 
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يقــوي  بــو ســ يان مــا ر يــت  ــي النــا   حــدا يحــل  حــدا 
 (1) . كحل  صحال محمد محمداً 

 ــــعل حـــــل و ل ع ـــــق يقبـــــي را ـــــيًا  ن يقنـــــي دون  ن 
 .نصيل  وكة قدم الحبيل المصط ى 

  هي عرف النعريم مالي ه ا الحل ألحد .
 وهـ ا عـروة بــن مسـعود الالق ــي الـ ل و ــد علـى النبــي 

ابة ر ــي ًا  ــي الحديبيــة يصــف لقــريش عالقــة الصــحم او ــ
:  ل قــوم واهلل لقــد و ــدت علــى الملــوك اهلل عــنهم بــالنبي قــائالً 

وو دت على قيصر وكسرس والنجا ي واهلل  ن ر يت ملكًا قـط 
 يع مه  صحابه ما يع م  صحال محمد محمدًا .

واهلل  ن ننوم نوامة  ال وقعت  ي كف رجي منهم  دلك 
ده  وا  ا  مـــرهم  مـــرًا ابنـــدروا  مـــره وا  ا نو ـــع بهـــا وجهـــه وجلـــ

                                                 

  1/71بال  كر األوبار  ي السـنة الرابعـة للهجـرة   ناريم الطبرل (1)
  4/116بال  كر يوم المرجي    والسيرة النبوية
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كـادوا يقننلـون علــى و ـوئه وا  ا نكلـم و  ــوا  صـوانهم عنــده 
  (1).وما يحدون  ليه الن ر نع يمًا له 

: دوـي علينــا النبـي  قـاي عنــدنا يقـوي  نـ  بــن مالـك 
)قاي من القيلولة(  عرق  وجامت  مي بقـارورة  جعلـت نسـلت 

ي يــا  م ســليم مــا هــ ا الــ ل  قــا نبــي العــرق  يهــا  اســنيق  ال
  قالـت هـ ا عرقـك نجعلـه  ـي طيبنـا وهـو مـن  طيـل نصنعين
  (1)الطيل . 

نســــ  قلبــــه ال ــــريف للكــــي   الغــــة الوجــــود كــــان حبــــه 
 مقصورا على الب ر . . ولم يكن حل النبي  عحبه الكي

ان  بن مالك ر ي اهلل عنهما   من حديث الحسن عن
 : قاي

ـــى جنـــل و ـــبة يوطـــ كـــان النبـــي  ـــوم الجمعـــة  ل ل ي
 يسند  هره  ليها .

                                                 

 1/176بـــال  ـــي الجهـــاد والمصـــالحة   كنـــال ال ـــروط  البوـــارل (1)
 . 1/110  وسنن البيهقي الكبرس 1581برقم 

 . 1331برقم  4/1818والنبرك به  بال طيل النبي   مسلم (1)



 337 

   بنــو لــه منبــرًا لــه كالــر النــا  قــاي ابنــوا لــي منبــراً   لمــا
 عنبنان .

ليوطــل حنــة الو ــبة  لــى رســوي   لمــا قــام علــى المنبــر
   ــي المســجد الو ــبة حنــة حنــين الولــد قــاي انــ  و نــا  اهلل

ــــ ي  ليهــــا رســــوي اهلل  ــــى ن ــــت نحــــن حن  احن ــــنها   مــــا  ال
 كنت .    س

:   ا حـدث بهـ ا الحـديث بكـى الـم قـاي وكـان الحسـن
 ــوقًا  ليــه مكانــه  يـا عبــاد اهلل الو ــبة نحــن  لـى رســوي اهلل 

 (1). عننم  حق  ن ن ناقوا  لى لقائه من اهلل
 
 
 
 

                                                 

ــــــوة  ــــــي انســــــالم   البوــــــارل (1) كنــــــال المناقــــــل بــــــال عالمــــــات النب
بــــــــــرقم  3/313  واألحاديــــــــــث المونــــــــــارة 3311بـــــــــرقم  3/1314

   .6507برقم  14/436وصحيب ابن حبان   1111
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 : صفة النبي
 :  قاي جابر بن سمرة
 ي ليلة   حيان وعليـه حلـة حمـرام  ر يت رسوي اهلل 
الى القمر  لهو كان  حسن  ـي عينـي مـن  جعلت  ن ر  ليه و 

 (1)القمر.
قاي سعلت والي هنـد بـن  بـي   وعن الحسن بن علي

 : قاي هالة النميمي وكان وصا ًا عن حلية النبي 
أل وجهه نألل  القمر  ومًا م ومًا ينأل كان رسوي اهلل 

ليلـــة البـــدر   طـــوي مـــن المربـــوف واقصـــر مـــن ال ـــ ل  ع ـــيم 
 ن ان رقــت عقيصــنه )ال ــعر الم  ــور(   رجــي ال ــعر الهامــة

ال  ـال يجـا     هــر و   ـعره  ـحمة اليسـرس   ا هـو و ـره ـرق وا 
    ي الحواجل )مرققهما م  نقـو  وغـ ارة للون واس  الجبينا

ــــدره الغ ــــل  ــــرن بينهمــــا عــــرق ي  ــــعر( ســــواب  )كــــامالت( ق
ـــئ دمـــًا( ـــا را الغ ـــل  يمنل    قنـــى العـــرنين )مرن ـــ  )يحركـــه ن

نــور يعلــوه يحســبه مــن ينعملــه   ــم )مرن ــ   علــى األنــف( لــه 
                                                 

  .57برقم   1/44بال  ي حسن النبي   سنن الدارمي (1)
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كث اللحية )رقيقة وغير طويلة وع يمة( سهي  قصبة األنف(
(   ـنل م وارن اف(  لي  ال ـم )ع ـيم ال ـمالودين )مابهما ننو 

)عــــ ل األســــنان بهمــــا بيــــاأ وبريــــق( م لــــج األســــنان )بــــين 
كــعن عنقــه جيــد   ســنانه نباعــد( دقيــق المســربة ) ــعر الصــدر(

صــور(  ــي صــ ام ال  ــة معنــدي الولــق بــادن دميــة )عنــق م
  عـــــريأ الجســــم( منماســـــك ســــوام الـــــبطن والصــــدر)مملــــوم 

  (1) .الصدر بعيد مابين المنكبين )عريأ ال هر(
رجــاًل مربوعــًا بعيــد  كــان رســوي اهلل  : وعــن البــرام

مـا بــين المنكبــين ع ــيم الجمــة  لــى  ــحمة اليســرس عليــه حلــة 
  . (1)نه حمرام ما ر يت  يئًا قط  حسن م

 :يصف النبي   ومن حديث انمام علي
ــــي صــــبل ــــ  كعنمــــا يم ــــي   ــــت   ا م ــــى نقل   وا  ا الن 

   جـــود يـــه وـــانم النبــوة وهـــو وــانم النبيـــينالن ــت معـــًا بــين كن 
ــــنهم  النــــا  ك ــــًا و  ــــرحهم صــــدرًا و صــــدق النــــا  لهجــــة والي

                                                 

 . 414برقم  11/155المعجم الكبير  (1)
 . 1337برقم   4/1818بال ص ة النبي   مسلم (1)
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ــــه ومــــن والطــــه عريكــــة و كــــرمهم ع ــــرة   مــــن رآه بديهــــة هاب
  (1). وي ناعنه لم  ر قبله وال بعده ماللهمعر ة  حبه يق

مالي   كان وجه رسوي اهلل   وقد سعي رجي البرام
  (1).   مالي القمرالسيف قاي ال

 :انه قاي  وعن  ن 
  وال ما مسست حريرًا وال ديباجًا الين من كف النبي 

عرف   ممت ريحًا قط  و عر ًا قط  طيل من طيل  و
  . (3)النبي

 :يصف النبي الكريم   وقاي البرام
   هر اللون كعن عرقه الل ل  . كان رسوي اهلل 

                                                 

بـــرقم   5/511بـــال مـــا جـــام  ـــي صـــ ة النبـــي   ســـنن النرمـــ ل (1)
 . 1/48  والسيرة النبوية 3638

 . 3636برقم  5/511سنن النرم ل  (1)
بــــرقم   3/1306بــــال صــــ ة النبــــي   كنــــال المناقــــل  البوــــارل (3)

3368. 
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  وال مسســت ديباجــة وال حريــره  لــين مــن   ا م ــى نك ــع 
وال عنبـــرة  طيـــل مـــن    وال  ـــممت مســـكةف رســـوي اهلل كـــ

   .(1)رائحة رسوي اهلل 
ل وجهـا حــين  وقالـت  م معبـد الو اعيــة نصـف النبــي 

 مر بويمنها مهاجرًا :
) ـــعر  الو ـــام ملـــيب الوجـــه  ـــي ا ـــ اره وطـــفاهر  ـــ

( صـــونه صــهي )بحـــة  ج انــه طويــي( و ـــي عينيــه دعـــج و ــي
حمه عين من   ال ين نى من طوي وال نقنغصن بين غصنين

)صــغر    لــم نغبــه الجلــة ) ــوامة( ولــم نــ ر بــه صــعلةقصــر
    ا ن ـــر عـــاله البهـــام وا  ا الـــر  ( كـــعن عنقـــه  بريـــق   ـــة

 صمت  عليه الوقار.
يــــن  صــــحابه من ــــرًا و حســــنهم مــــه كوــــر  الــــن م    كال

    إ ا نهوا يح ون به   ا  مروا نبادروا  ليه  له  صحال وجهاً 
 

                                                 

ولـــين مســـه  بـــال طيـــل رائحـــة النبـــي   كنـــال ال  ـــائي  مســـلم (1)
 . 1330برقم  4/1815
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  (1) .اننهوا الم نهيه
  ا م ــى مـــ   ومــن حــديث  بـــو هريــرة يصــف النبـــي 

  صحابه:
كعنمــا ال ــم   مــا ر يــت  ــيئًا  حســن مــن رســوي اهلل 

 نجرل  ي وجهه .
كــــعن  مــــن رســــوي اهلل  ومــــا ر يــــت  ســــرف  ــــي م ــــينه

  (1) .   نا لنجهد  ن سنا وانه لغير مكنرث األرأ نطوس له
 :قاي وحين سئي  بو هريرة عن ص ة النبي 

  كـــان ربعـــة  لـــى الطـــوي مـــاهو  حســـن الصـــ ة و جملهـــا
بعيد مـا بـين المنكبـين )عـريأ  علـى ال هـر(   سـيي الوـدين 

عينـــين ي ال)لـــي   يهمـــا ننـــوم  و ارن ـــاف ( يولـــو ال ـــعر  كحـــ
    ا وطـــيم بقدمـــه وطـــيم بكلهـــا  هـــدل األ ـــ ار )الرمـــوش(

ردامه عـــن منكبيـــه لـــي  لهـــا  ومـــ  )ال يلصـــق(    ا و ـــ  

                                                 

 . 7/105والمعجم الكبير    8/171مجم  ال وائد  (1)
 . 8130برقم  1/380مسند  حمد  (1)
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  لـــم  ر قبلـــه وال  كعنـــه ســـبيكة   ـــة  وا  ا  ـــحك كـــاد يـــنألأل
  (1) .بعده مالله

 قاي: عن مورش الكعبي
 ن ـرت  لـى  وري مـن الجعرانـه لـيالً  ر يت رسوي اهلل 

  (1) .   اعنمر و صبب بها كبائت ة   ة هره كعنه سبيك
 : قاي البرام

ما ر يت من  ل لمـة  حسـن  ـي حلـة حمـرام مـن رسـوي 
 .اهلل 

 ـــــعره ي ـــــرل منكبيـــــه بعيـــــد مـــــا بـــــين المنكبـــــين لـــــي  
  (3).بالطويي وال بالقصير

                                                 

والجـام     11/151بـال صـ ة النبـي   بـن را ـد لمعمـر الجام  (1)
 . 1برقم   1/17الصغير للسيوطي 

  ومصــــــــنف  بــــــــي  ــــــــيبة 4134بــــــــرم  1/474الســــــــنن الكبــــــــرس  (1)
  .13730برقم 3/131

بــــــرقم   4/1818كنــــــال ال  ــــــائي بــــــال صــــــ ة النبــــــي   مســــــلم (3)
1337. 
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 وقفة ... مع أخالقه الَريفة 

 دل  النــى  لغــت الكمــاي  ــي كــي ويــرب  وــالق النبــي 
  ي قرآنه . عليه رل الع ة
لــول وصــار قائــدًا  لــى الن ــو  ونعلقــت بــه الق  حبــل 

الحـق     هونه األ ئدة ونبعـه الرجـاي  لـى ديـناسننار بنور ربه
 .حنى صار الدووي  يه   واجا

 ال وم ــــات ننبــــئ عــــن  وال يــــ كر مــــن ولــــق النبــــي 
يســـــنطي  وصـــــ ه الواصـــــ ون علـــــى م ـــــاهر كمـــــاي ومجـــــد ال 

 .لعالمونحقيقنه   و انحاطة بكماله ا
 هــو  ع ــم مــن عر ــه الوجــود وســيد الوالئــق ومصــط ى 
 الرحمن ... انه عين الكماي ال ل و  به الرحمن حبيبه .

  و ـــاأ علـــى انســـ  قلبـــه للجميـــ   وانســـ  صـــدره للكـــي
الكــي مقــرل  ــي ح ــرة   م ونقريــلالجميــ  بســيي حــل واحنــرا

حنــى  ن الصــحابي عمــرو بــن العــا  وغيـــره  المصــط ى 
  (1). ل النا   حل  ليك يسعلون النبي 

                                                 

 . 7/16  و نب البارل 6100برقم  15/316صحيب ابن حبان  (1)
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 ومحبول .  الكي كان مقرل عند الرسوي 
كــان الكــي يعنقــد  ن لــه الحــل األكبــر  ــي القلــل النبــول 
ال ــريف و ن الحــل الــ ل يلقــاه  ــي قلــل الرســوي ال يمكــن  ن 

 وحنانه . يكون  وقه حل ل دة عط ه 
كـــان عليـــه الصـــالة والســـالم ي ـــيأ حبـــًا وحنانـــًا ورحمـــة 

ك ـــار الـــ ين كـــاد يـــ هل ن ســـه ال ـــري ة حســـرة  ـــملت حنـــى ال
 عليهم  ال ي منوا .

انه سيعطي الراية رجـاًل  ويوم ويبر حين  وبر النبي 
 نطـاوي لهـا الجميـ  كمـا يحل اهلل ورسوله ويحبـه اهلل ورسـوله 

 ...  (1)يقوي سعد
  (1).وبات النا  ليلنهم  يهم يعطى وغدوا كلهم يرجونه

 ال ريف.كان للجمي  منس   ي القلل 
                                                 

بـرقم   4/1871بال   ائي انمام علـي بـن  بـي طالـل   مسلم (1)
1404 . 

بـــال مـــن  ســـلم علـــى يديـــه رجـــي   كنـــال الجهـــاد والســـير  البوـــارل (1)
 . 1847برقم  3/1016
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 (1)  ( ) بعثٍ ُتمم صال  اُخالق : ولم يقي 
  بلـــ  مـــن حلمـــه وانســـاف صـــدره مـــا يحـــدث بـــه انـــ 

 :حيث يقوي
ع ر سـنين  واهلل مـا قـاي لـي ا ـًا   )ودمت رسوي اهلل 

 (1).(  وال قاي لي لم  علت ك ا وهال  علت ك اقط
ـــــه وادمـــــه ـــــا   :ويقـــــوي عن كـــــان رســـــوي اهلل  حســـــن الن

  (3).ولقاً 
 :وي البرامويق

 حســــــن النــــــا  وجهــــــًا  و حســــــنهم  كــــــان رســــــوي اهلل 
  (1).ولقاً 

                                                 

النــي هــي  كنــال آيــات رســوي اهلل   المســندرك علــى الصــحيحين (1)
 . 4111برقم  1/670دالئي النبوة 

 حسـن النـا  ولقـا  كـان رسـوي اهلل  بـال  كنال ال  ائي  مسلم (1)
 . 1301برقم  4/1818

 . 4/1805ن   المصدر السابق  (3)
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وحـين ســاي سـعيد ابــن ها ـم  م المــ منين عائ ـة ر ــي 
 اهلل عنها  قاي:

  يـــــــا  م المـــــــ منين  نبئينـــــــي عـــــــن ولـــــــق رســـــــوي اهلل 
 . قالـت  ـان ولـق نبـي اهلل قـاي بلـى . لي  نقر  القرآن:قالت
   (1).القرآن

ســـالم رمو ـــا رحيمـــًا يونـــار ألمنـــه كـــان عليـــه الصـــالة وال
 :لحالي ويقوي عليه الصالة والسالم هون السبي و يسرها  ي ا

   (3) . هنما أنا رحمة مأداة

                                                                                              

ـــــي  البوـــــارل (1) ـــــل بـــــال صـــــ ة النب ـــــال المناق بـــــرقم   3/1303كن
3356. 

النــي هــي  كنــال آيــات رســوي اهلل   المســندرك علــى الصــحيحين (1)
 . 4111برقم  1/670دالئي النبوة 

ــــى الصــــحيحين  (3) ــــدارمي 100بــــرقم  1/11المســــندرك عل   وســــنن ال
 . 15برقم  1/11
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: مـا  م المـ منين عائ ـة ر ـي اهلل عنهـانقوي الصـديقة 
يكــن   مــا لــم بــين  مــرين  ال اوــ   يســرهما وياــر رســوي اهلل 

 .  ان كان  الما كان ابعد النا  عنه . الما
لن ســه  ال  ن نننهــك حرمــة اهلل  ومــا  نــنقم رســوي اهلل 

  (1). يننقم هلل بها
مــــ   . طلقها  انحــــًا بـــإ ن اهلل منصــــورا ولمـــا دوــــي 

 دوا ليقنلوه  طلقها مدوية مملـومةال ين آ وه وقنلوا  حبابه واجنه
: ا هبــوا  نهــا  ال مــن بعالــه اهلل رحمــة وهــدسرحمــة ومحبــة ال ي

 (1). عننم الطلقام

                                                 

بــــرقم   3/1306بــــال صــــ ة النبــــي   كنــــال المناقــــل  البوــــارل (1)
  ومســـلم بـــال مباعدنـــه ل الـــام واونيـــاره مـــن المبـــا   ســـهله 3367

 . 1317برقم  4/1813
مـــــن  علـــــى مكـــــة  بـــــال دوـــــوي النبـــــي   ســـــنن البيهقـــــي الكبـــــرس (1)

 . 8/18  و نب البارل 1/118
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الكـــــريم الـــــ ل  دهـــــش العقـــــوي  لع مـــــة الولـــــق النبـــــوليا
هم  ــيئًا قلــياًل  و كاليــرًا لــم يجعــي مــن منــاع   بــي انــه بكرمــه
  (1) . يئاً 

ـــد الحـــديث عـــن الكـــرم  ـــوق مـــا    نســـموا  والقـــه وعن
ينصور المرم من حسن الكـرم  و ينويـي  هـي يعقـي  ن  نسـانا 

ن ــهد  لـم يقــي لســائي ال طـوي حيانــه ...  ن هــ ا وحـده معجــ ة
 بعنه نبي .

 ـيئًا ما سـئي رسـوي اهلل  :يقوي جابر ابن عبد اهلل 
   (1) .قط  قاي ال

 ن رجـــال  محـــدالا عـــن كـــرم رســـوي اهلل:  ويقـــوي انـــ 
 .غنمًا بين جبلين   ععطاه  ياه سعي النبي 

                                                 

بـــال المســلم يــدوي دار الحــرل بعمـــان   الــرد علــى ســيرة األو اعــي (1)
1/108 . 

 ــيئا قــط  قــاي ال وكالــرة عطائــه  بــال مــا ســئي رســوي اهلل   مســلم (1)
 . 1311برقم  4/1818
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 عنى قومه قاي  ل قوم  سـلموا  ـواهلل الن محمـدًا ليعطـي 
  (1). عطام من ال يواف  قرا 

لبــدول الــ ل  لــف الكــرم واعنــاده  ــي ن ســه وقومــه  هــ ا ا
ويعنبره اعجا ًا حنى عنـد  هـي الكـرم  يعجل من كرم النبي 

 و ربال السوام .
 :يقوي ابن عبا  ر ي اهلل عنهما

 كان رسوي اهلل  جود النا  بالوير .
   ن جبريي عليه وكان  جود ما يكون  ي  هر رم ان
ان حنــــى ينســــلم الســــالم كــــان يلقــــاه  ــــي كــــي ســــنة  ــــي رم ــــ

  ــإ ا لقيــه جبريــي كــان رســوي اهلل القــرآن.  يعــرأ عليــه 
   (1) . جود بالوير من الريب المرسلة

                                                 

بـرقم  4/1818 يئا قط  قـاي ال  بال ما سئي رسوي اهلل   مسلم (1)
1311 . 

 : ـيئا قـط  قـاي  بال مـا سـئي رسـوي اهلل  كنال ال  ائي  مسلم (1)
 . 1308برقم  4/1818ال 



 351 

 ين  كان صناديد المسلمين و رسانهم ال  ما  جاعنه 
  وامنهنوا القناي والغ و كـانوا ولدوا  ي ساحات الوغى وعا وا

 يحنمون بالنبي   ا حمي الوطي .
المغارل األمام علي ابن  بي طالل  ه ا  سد الم ارق و 

 : ال ل يو ى الرجاي  ي الوغى بعسه يقوي
كنـــا   ا حمـــي البـــع   ولقـــي القـــوم القـــوم   نقينـــا برســـوي 

  (1).   ال يكون  حد منا  دنى  لى القوم منه اهلل
 :عن البرامو 

  وان ال ــــجاف منــــا كنــــا واهلل   ا حمــــي البــــع  ننقــــي بــــه
  (1)ال ل يحا ل به . 

 :   ن  يقوي
   حســـن النــا   وكـــان  جــود النـــا   كــان رســوي اهلل
 (3). وكان   ج  النا 

                                                 

 . 1613برقم  1/155المسندرك على الصحيحين  (1)
 . 36183برقم  7/416بال غ وة حنين   مصنف  بي  يبة (1)
 .يوم  حد  بال  ي قناي جبريي وميكائيي عن النبي   مسلم (3)
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ورباطـة جع ـه ممـا ال يسـنطيعه  ويك ي مـن  ـجاعنه 
 ــي مكــة حــين هــاجر المســلمون  لــى الحب ــة  الرجـاي بقائــه 

ـــ ـــى اهلل ريش ـــرارًا مـــن   س ق ـــدعوة  ل ـــه وحيـــدًا يجـــاهر بال   بقائ
 ريش .ويعبد اهلل  مام الجمي  ووسط ق

  والكماي ال ل بلغـه  ـي كـي ورغم ه ه الوصاي ال ري ة
 .السالم  ديد النوا    ديد الحيام  كان عليه الصالة و وير

 :وحيائه يصف النبي    ه ا  بو سعيد  لودرل
   د حيام من الع رام  ي ودرها . كان رسوي اهلل 

  (1). وكان   ا كره  يئًا عر ناه  ي وجهه 
صـــا ية لمـــا  ـــي  طهـــر قلـــل مـــرآة  كـــان وجهـــه ال ـــريف

 .  وجه صادق ككي ال ل  ي النبي الصادق و  كى رو 
  ا ســر   كــان رســوي اهلل:  يقــوي كعــل ابــن مالــك

  (1). اسننار وجهه كعنه قطعة قمر

                                                 

بــرقم   4/1801بــال كالــرة حيــام النبــي   كنــال ال  ــائي  مســلم (1)
1310 . 
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ـــه  ـــي وكـــان   بـــي م يكرهـــهال يســـمي رجـــاًل  كـــر عن
 لـى الوطـع   ـارة   وي ـير ي ما باي  قوام ي علون ك ا وكـ ايقو 
منوجهـًا  لـى  ومـا عـرف للنبـي  ال الويـر .سمي ال اعيوال ي

  ... كـي حيانـه هلل  ه بعبـادة ال يعـرف كنههـا  ال اهللاهلل سبحان
  و ـــي  ات الوقـــت منوجهـــًا بكلينـــه  لـــى ة  ليـــه ســـبحانهوللـــدعو 

يقودهم  لى   ويربيهم وي يأ عليهم نورًا ومحبةالولق يعلمهم 
  والمربـــي نقطـــ  هللر ـــوان مـــن اهلل ورحمـــة   كـــان العبـــد الم

 ال ل يقود  حبابه  لى جنة عر ها السماوات واألرأ . 
 للهم صيا على سيدنا محمد و ن له المن ي المقرل منك 

 يوم القيامة . 
 و ج ه اللهم عنا وير ما ج يت نبيًا عن  منه...

  ...و وق ما نريد  ولك الحمد يا  هلل كما نريد
 حمدًا ير يك ونر ى به عنا .

                                                                                              

بــــرقم   3/1305بــــال صــــ ة النبــــي   كنــــال المناقــــل  البوــــارل (1)
 .  ومسلم كنال النوبة بال نوبة كعل ابن مالك وصاحبيه3363
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 القرآن الكريم. .1

:  بــو عبــد اهلل محمــد ابــن عبــد الواحــد األحاديــث المونــارة
ــــن احمــــد الحنبلــــي المقدســــي  مكــــة  -مكنبــــة النه ــــة اب

: عبـد الملـك ابـن عبـد اهلل نحقيـقالطبعة األولى المكرمة 
 .ابن دهيش

دار   : محمد بن  سحاق بن العبا  ال اكهي وبار مكة. 1
: د. نحقيـــــق 1414بيـــــروت  الطبعــــة الالانيـــــة  -و ــــر

 .عبد الملك عبد اهلل دهيش 
: الحــــــا   عمــــــاد الــــــدين  بــــــي ال ــــــدام . البدايــــــة والنهايــــــة 3

هجــر    ســماعيي ابــن عمــر ابــن كاليــر القر ــي الدم ــقي
  1117 الطبعــــــة األولــــــى  مصــــــر –للطباعــــــة والن ــــــر

 .: د. عبد اهلل عبد المحسن النركنحقيق
دار  :  بـــــراهيم ابـــــن محمـــــد الحســـــيني عريـــــف. البيـــــان والن4

 .: سيف الدين الكانلنحقيق  بيروت – الكنال العربي
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دار الكنـــل : محمـــد ابـــن جريـــر الطبـــرل  . نـــاريم الطبـــرل5
 .الطبعة األولى  بيروت –العلمية 

  : عبد الع يم ابن عبد القول  لمنـ رل. النرغيل والنرهيل6
  1417ولــــىالطبعــــة األ  بيــــروت –دار الكنــــل العلميــــة 

 .:  براهيم  م  الديننحقيق
. الجــام  ألحكــام القرآن)الم ــهور بن ســير القرطبــي (: بــو 7

دار   القرطبـــــي عبـــــد اهلل  محمـــــد بـــــن احمـــــد األنصـــــارل
  بيروت. - حيام النراث العربي

: معمــــر ابــــن را ــــد األ دل  . الجــــام  لمعمــــر ابــــن را ــــد8
ــــروت -المكنــــل انســــالمي ــــق  بي ــــة نحقي  :الطبعــــة الالاني

 .حبيل  ألع مي
 ســماعيي ابــن ال  ــي النيمــي  :. دالئــي النبــوة لألصــبهاني1

  الطبعـــــــة األولـــــــى  الريـــــــاأ-دار طيبـــــــةألصـــــــبهاني  ا
 .: محمد محمد الحدادنحقيق

 .. الرحيــق المونــوم: ال ــيم صــ ي الــرحمن المبــارك ورل10
 .الطبعة الالانية -بيروت  -دار  حيام النراث العربي 
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: يعقــــــول ابــــــن  بـــــــراهيم و اعـــــــي. الــــــرد علــــــى ســــــيرة األ11
:  بــو نحقيــق  بيــروت -دار الكنــل العلميــة  .األنصــارل

 . لو ا األ غاني
 .: دار ابن ح م للطباعة والن روةهو القد . الرسوي 11
: ال ــيم صــ ي ة األنــوار  ــي ســيرة النبـي المونــار. رو ـ13

 .المبارك ورلالرحمن 
ـــــدعوة ـــــة  عربالمملكـــــة ال -و ارة ال ـــــ ون انســـــالمية وال ي

 .الطبعة األولى -السعودية
مــد ابــن  ســماعيي الصــنعاني األميــر  . ســبي الســالم: مح14

ــــراث العربــــي ــــام الن ــــروت –دار  حي   الطبعــــة الرابعــــة  بي
  .: محمد عبد الع ي  الوولينحقيق

  : محمد ابن ي يد  بو عبد اهلل الق ويني. سنن ابن ماجة15
 .اقي: محمد   اد عبد البنحقيق  بيروت -دار ال كر

ســـــــليمان ابـــــــن األ ـــــــعث  بـــــــو داود  . ســـــــنن  بـــــــي داود:16
محمــد  نحقيــق:بيــروت  -دار ال كــر. السجســناني األ دل

 .محي الدين عبد الحميد
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: محمــد ابــن عيســى  بــو عيســى النرمــ ل ســنن النرمــ ل .17
نحقيـــق:   بيـــروت –دار  حيـــام النـــراث العربــي  .الســلمي

 .آوروناحمد محمد  اكر و 
احمـــد ابـــن  ـــعيل  بـــو عبـــد الـــرحمن  :. الســـنن الكبـــرس18 

                     بيـــروت الطبعـــة األولـــى  - . دار الكنـــل العلميـــةالنســـائي
ـــــــق ـــــــدارل نحقي ـــــــار ســـــــليمان البن ـــــــد الغ  ســـــــيد                                 -: د. عب

 .كسرون حسن
: احمــد ابــن الحســين ابــن علــي . الســنن الكبــرس للبيهقــي11

مكـــة  -مكنبـــة ابـــن  لبـــا  هقـــي.البي ابـــن موســـى  بـــو بكـــر
ــــق1114 -1414المكرمــــة ــــد القــــادر  نحقي  : محمــــد عب

 .عطا
: عبـــــد الملـــــك ابـــــن ه ـــــام ابـــــن  يـــــول . الســـــيرة النبويـــــة10

                     الطبعــة األولــى   بيــروت -الحميــرل المعــا رل دار الجبــي
 .: طه عبد الر وف سعدنحقيق

ار النو يـ  والن ـر د .:  بو الحسن النـدول. السيرة النبوية11
 .1187 السابعةالقاهرة  الطبعة  -انسالمية 
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. : د . مصــط ى الســباعي. الســيرة النبويــة درو  وعبــر11
 . 1005بغداد   - نوار دجلة 

د. محمـد  النبويـة عـرأ وقـائ  ونحليـي  حـداث: . السيرة13
 .الطبعة الالالالة -بيروت -علي الصالبي دار المعر ة 

حمــــد ابــــن حبـــان احمــــد النيمــــي : م. صـــحيب ابــــن حبـــان14
                      الطبعـــــة الالانيـــــة بيـــــروت   -م سســـــة الرســـــالة  .البســـــني
 .:  عيل األرن وطنحقيق

: محمد ابـن اسـحق ابـن و يمـة  بـو . صحيب ابن و يمة15
    بيـــروت –المكنــل انســالمي النيســابورل بكــر الســلمي 

 .نحقيق د. محمد مصط ى  ألع مي .1170
ـــد اهلل البوـــارل. صـــحيب 16 ـــو عب : محمـــد ابـــن  ســـماعيي  ب

ــــــن كاليــــــرالبوــــــارل ــــــروت -. دار اب                      الطبعــــــة الالالالــــــة    بي
 : د. مصط ى ديل البغا .نحقيق

: مسلم ابن الحجاي  بو الحسين الق ـيرل . صحيب مسلم17
      .بيروت -دار  حيام النراث العربي .النيسابورل

 الباقي . : د. محمد   اد عبدنحقيق
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طبعــــــة عنيقــــــة  -: د.  مــــــين رويحــــــه . الطــــــل ال ــــــعبي18
  .مورومة األوائي

علـــي ابـــن حجـــر  بـــو ال  ـــي : احمـــد ابـــن  ـــنب البـــارل .11
  1371 بيـــــروت –دار المعر ـــــة . ال ـــــا عي العســـــقالني

 .محل الدين الوطيل -نحقيق: محمد   اد عبد الباقي
ـــــو عبـــــد اهلل   ـــــائي الصـــــحابة .30 ـــــي  ب : احمـــــد ابـــــن حنب

الطبعـــة األولـــى   بيـــروت –م سســـة الرســـالة   ال ـــيباني
1183. 
 .: د. وصي اهلل محمد عبا نحقيق

 
                   . :  بـــــو ســـــعيد بـــــن منصـــــور الوراســـــاني. كنـــــال الســـــنن31

: نحقيــق  1181الطبعــة األولــى  الهنــد –الــدار الســل ية 
 .حبيل الرحمن 

ر الريـان دا .: علي ابن  بي بكر الهيالمي. مجم  ال وائد31
 1407القاهرة /بيروت   للنراث / دار الكنال العربي

 .. مجموعة محا رات األسنا  عمرو والد 33
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: ال ــــــيم محمــــــد الو ــــــرل . محا ــــــرات نــــــاريم األمــــــم34
  .الطبعة الالامنة  المكنبة النجارية الكبرس بمصر.بك

ـــد اهلل ابـــن محمـــد .  مونصـــر ســـيرة الرســـوي35 : ال ـــيم عب
 .1371    الرو ة بمصرل يةالمطبعة الس. النجدل

: محمــد ابــن عبــد اهلل  بــو . المســندرك علــى الصــحيحين36
بيروت     -. دار الكنل العلمية لنيسابورل الحاكمعبد اهلل 

 .: مصط ى عبد القادر عطاحقيقن  الطبعة األولى
 بـــي عوانـــة يعقـــول بـــن اســـحاق : 1. مســـند  بـــي عوانـــة 37

لطبعـــــة األولـــــى ا  بيـــــروت -دار المعر ـــــة  .االســـــ رائيني
    .نحقيق:  يمن بن عارف الدم قي  1118

ــــد اهلل . مســــند  حمــــد38 ــــو عب ــــي  ب ــــن حنب : األمــــام  حمــــد اب
 .مصر –م سسة قرطبة . ال يباني

              .: محمــــــــد ابــــــــن هــــــــارون الروبــــــــاني. مســــــــند الروبــــــــاني31
                    الطبعـــــــــــــة األولـــــــــــــى  القـــــــــــــاهرة -م سســـــــــــــة قرطبـــــــــــــة 

 .ي  بو يماني:  يمن علنحقيق
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: محمــد ابـن ســالمة ابـن جع ــر  بـو عبــد . مسـند ال ـهال40
الطبعــــــة   بيــــــروت –م سســــــة الرســــــالة . اهلل الق ــــــاعي
 الالانية         

 .: حمدل عبد المجيد السلفنحقيق
 بــو بكــر عبــد اهلل ابــن محمــد ابــن  :. مصــنف  بــي  ــيبة41

 الطبعــــة  الريــــاأ –مكنبــــة الر ــــد .  بــــي  ــــيبة الكــــو ي
 .: كماي يوسف الحوتنحقيق . األولى

:  بــو بكــر عبــد الــر اق بــن همــام . مصــنف عبــد الــر اق41
الطبعــة الالانيــة  بيــروت  –المكنــل انســالمي. الصــنعاني

 .نحقيق: حبيل الرحمن األع مي  1403
:  بــــــو القاســــــم ســــــليمان بــــــن احمــــــد . المعجــــــم األوســــــط43

: نحقيـــــــق  1415القـــــــاهرة   –دار الحـــــــرمين. الطبرانـــــــي
 .عبد المحسن  براهيم الحسينيأ اهلل  طارق بن عو 

: سليمان بـن احمـد بـن  يـول  بـو القاسـم . المعجم الكبير44
ــــة العلــــوم والحكــــم   الطبرانــــي الطبعــــة  الموصــــي  –مكنب
 .: حمدل عبد المجيد السل ي  نحقيق1183الالانية 
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                         . المـــــــنهج الحركـــــــي للســـــــيرة النبويـــــــة: منيـــــــر الغ ـــــــبان45
 .1110الطبعة الالالالة    األردن -ة المنارمكنب

محمــد ابــن علــي ابــن محمــد ال ــوكاني.  :. نيــي األوطــار46
 .1173  بيروت -دار الجبي
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 111 السنة االولى للهجرة
 111 بنام المسجد النبول
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 153 السنة الوامسة للهجرة
 153 غ وة دومة الجندي

 155 غ وة األح ال 
 167 غ وة بني قري ة

 170 السنة السادسة للهجرة
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 111 سرية م نة
 113 سرية  ات السالسي

 114 غ وة  نب مكة
 131 دووي مكة

 137 بعأ  حداث ال نب األع م
 140 من ننائج ال نب
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